


 مصر س
 نوویلاع ربظن ی رزنک ۲

 1 یامدرس رد یو زا ار «یوهمان یسوب وتا7 یلاعملیف هتفهنب رد 7 علف هتذه یا
 تشاذگ دنهاوخ شیامن ضرعمب جات



 !دنم رتهكي راسعاتسا وز
ٍِ 

 مگ ی جو 4 مو هاو هک

 رس یا آ
 يصهب وا یارب روشک تراررب
 - + هلارحا لار رب

 یرفص سا ون ال
 تنمیه اف حاود زا هدق و زب وج نا و راسعا تسا وعوو
 یاآ زن مهراب دنبوکبس نت تری ۳ ۳ ۲*۰ ۸ هراییب

 ورک ناتسودنع راب یزاصا ءابح  هاگداع ۸ همش عفو رب رم
 یقبق ج2 4 1 الا _یهک ابو دنکنل وی از مریعو لطاناشبا حاووژا خیرات و 1 1 کر 2 یزاوس نبشام هو رب وا« و دیدچ سهراب رو ,دیاژادت ام موخ زوم بم هزار هزکب یوطو امزور نیهو زرف نارهت ۳ ۱ ۱ 1

 تعرض ناشیای لو تسن تسددد . تسا ملسم هک هچعآ لاح رپ , او ۲ 2

 رز وکاسو هیهت لوفتم تسسو ناعوت دازهو» یارب ناکیا بای
 میش زب هاممو هق و ینحومنعایم
 افت وهب و هو رگ هبهت هبنش هرز وز

 نم * دناهداد راسعا تناوخواو
 تخادرب تردق رکا ناسا متادی
 لقا,دن رادن_اجکی 1دلوب نیا هه

 4 7 و

 ار یکتا
 1 نه الجسسای یرکقت را

 « اهتنرک میام اریخا
 نا وتع .تحت هکنادتوم یقرمع

 و مع رع رم هراس و .هنبرف

۱ 

 1م
 هاست امر وب فو رمم۷ ی سود زح

 بوم .تکذم ,نبا رتاتت رته تیم

 ووخ هلاح ,نیهچ .تیلاعتا و هدبع
 مایخ رمع

 ۳ ی نر ٍ 4 و کو یا ات مکه اس سقف رپ ! را 7 مضو ى زوج و اللطا املاک ربع هکس دولعب لا یو وت ما ووضحات تسناوت 2

 نم هوامآ رچس لاو میم نزار رمز میس رت داد یک رت ویکی من ی :
 الب ۷۲ (مایخ ربع یایقشع )منم
 ورد هنصاع

 نیا رج هاست ۲ < افساتم ام

 ,هیآسریم له رب ,سرف زبب هستم
 یناج یلعاواکز وز مه تاج نی

 شیات گر جم 3 نا رچ
 دن راک مو

9 

۲ 

 زا رن ملف نباهدش هد و تح

 یو رب نا ربا زو ًاک رما زالبق .تس

 هبايءورب
 ته ۳۹ قوقب و رواعن یتاصالصاءها یاه» رای رو

 ِر ترا و ..تسا مزع] فو رم دادم ادا اریآ مک طااب هنایهام "35۱ نا دست الع س رتسو زوو زوسبآ و رب
 ی یو ۲ نون

 در وتم وم كل ربت نا رهترتاثت دیدج نا دنم رنه اتوزاس فتوتم از .تاس ۳ 9 بز
 منتسب ون یا دیحمءیاتآ ,میاءو رک ادیب عالطا هکدوتعب

 د
 «یدعحا متاغ» رع الا وا رغب لس نبا ناکشیپ رنهو ات .تیس

 اب اریخا یسودرف رتاتت هتییرع
 مو رسک دقننع زا دزا رق نا رهت رتاع

 ناشبازا یرکبو یوب راس یدوزب هک« رم» ملیقتسب راس و ناوج
 هلصمی رب و رس .تسس هتتهنبا وب تف رکد ها وخ وا رق نسدودیولج رب

 ر تدع مدب زک
 0 سا مش وا ۶ یفصع هلح رس

 ریو هچرهرومآ یفل وا رواج
 رب نا یاسیا رسناتت نآ رد نسیازا دعب و تسا
 دش دهاوخ راک لوس

 ریخا یاهدمآ و تفر ,نیتچه

 نیا ره تایل تم تیپ شرم
 هک تسا هوروآ دوجوب اد هعیش

 نآدتم رتهرواک رد یدوزب زب نابآ
 دنها ون _هنبطو ماجنا نا رهن را
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 دوریم دهنمب پور ماد
 روزا عالطا الی هک ولمناه
 ءایشزا ناسا رخ رکشل ابوک ۳
 موب ءوروآ لسب یقرمد یراص

 وو يناهمان رب یادم قا
 عالطا را رفهبو دب ۷  ابن ارجا هم

 هثب رپ یمصاع یانآ ءوخ .تسودب ادتس نیا یزادمدهعام
 ميواتساوخ ناشبا یارب ادیرتشیب یه .تقف وم و هتک

 را هب رب رحت تشیه
 ه - .هجس سو سس

 ۸ رب دم و رام بحاص

 1 7 نایتسلاگ ور تاپ

 دم تب سر تیم تص ۱ ۵
 تراهک اترب ور

 ٩۴۳٩ دادرخ ٩۳ هبنشکب - ۱۱۴, رادش - م راهچلاس

 لعل ژاساپ یرهچ ونم نابایخ - هراذا لحم
 لابر ۰ هایاس لا رتشا - لابر ٩۰ هرابشکت

 اهیدناوخ یزاسروا رگ ۳2۰۹۵ فلت روصپاچ



۳۷۳۹ 

 و دش دهاوخ هبپ

 دانا یوپر فو رعم ب

 هدیدرگ یابتفا<««<راشكنب وربا»

 رد نآ یدادربملف راک و

 .دوشیم ع و رش یکیدزن

 ۳ زن «تفیل > ۰ «ودنا ری

 اتسه یمیتمتس رد رگ دکب

 اراکشآ تساقر كب یلد
 یرثهتی اعف رد یقتسم رب یل و

 بلغا و تسا دوهشم اهنآ
 ودن آ هسباقم ماقمرد نیعلطم

 نوک اث وهدمآ رب رگبدکی اب
 یاه هب

 اب رهاظ تروس رد هکیدرجو

 رظن اهنآ هراب رد

 دناهدش دا ربا یت وامتم

 یارب ثشنودب ملیفنپا

 هل رنه ود نیا ناداداوه

 رثههک دوب دهاوخ یب وختص رف
 هک اد ناوج هثیپ رنه هد نیا

 دوج رب اکیرمآ یاملیس تمنص

 دروم + دنکیم راغتفا اهنآ

 دن اش هسیاقم رگیدکبان ار اهنآ و «:ادرا رق تواضق

 یاریار«انارویاس» ملیف لبتیدنچ <ودنارب نولرام»
 یاهملک < انادوباس» .دیناسر مامناب نویاژرد ر داو ینایش

 پانک كيزا ملیف هژوسو«اظفاحادخ»ینعمب ین وپاژناب زب تسا

 دشابیمكيژا رت ین ایاپ یارادو هدش سابتفا یقثه فورعم

 هک یروطن اه زبن « تفبلک یرمگتوم»ملف نیرخآ
 لبق اهندم زاهک هدوب «یرتنبرهقطنم»دن رادعالطا ناک دنناوخ
 هتساهدشن شیان هدامآ زونهیل وهدیسرناپ اب نآ هپچن

 ناگشیپ رتهذایکپ هدش فورمم(خیهوک و مانپ هک ها ربگآ اب
 و دپ املیم عرش ادیرکید ملبف یملیف مامتا ضحبپ هک تسا یرفگ رب
 هکنآ بیجع و دنکپم یزاپ فلتخم ملیف هددد دحاوننآ دد یهاگ يلح
 هیهآ فلتخم یاهدوشگ هد دنکیپم يذاب هشپ سه نيآ هک اد يلايسليت
 لصادینبگ فلتخم داطتا)اامنادمن اغنیاب طوپ رم دایخااذل د هوم
 هین وان ذا يهاگ: ناتسلگنا زایهاگ زوم زا یهاگ الثم. دن درگ ۴

۹ « : 

 ادمان[لامهوعیورسلا) دیامن عوره یکیو رز هدنیآ رد ارثآ 1

 و( ریولچ پنزه باب مان هک هبدرگ ب وصت نینچ ء رخدیاب
 ۱ ووشهتشون

 هنهآ یاهملرف فو رعم فا ۳ و رک « دیگ لا ام هم

 ی راک سه راب یبا وا یا ربااهکس و مع و نآآاوح) و ( ردا رب تفه
 کا زاظف رو ,يودو رب فو رعع دنم زه نیا هک ؟ ر یملیف

 3 اروآ تسال لرو هوشی« هیهف و رتم یلاپمک رد(لگیح لوم) 71
 ۴ .دب امنیم تاب ا ریهش ی دمک

 وب و ینام) هک لداب نج
 ا3مآ یوم و دوب هتفای بقا «ورتم
 رواد تسد زا اذدوخ قیاس ترهش

 مواننا حر ملیف دد یددزب تسا
 |ر,ایرلینهر هدناوخ رشخد شقن

 دون دهارش ءافب

 شفن «رامال یدهو ملبف نبآ رد

 ار دو رّیلاه فورمم هشبپ ره تاب
 ورسان قشسب هک دداد هدبع رب
 هشیب رنهمهوا هک شاهدناوخ رتخد
 هرشبم داتف رک تسا امنیم

 لداپ .نیج هک ادیاوج شقن
 رگبدکب اب وا رس رب داماز یده و
 هافپاعروانحدوچو,دنب امنپم تبافد

 درءت دهارغ

 نوچ یلودپانیزاب اد لد نبا «نبداک ناجدهک هوپ اثب قیاس

 رلدنچفج و زماپلپ و رتسا ناف اپ 4هرپ زج یلاها >ملپف درهپ اپ هشيپ رنهنپا
 عدرخ نآ هپبت ایلادپادد نلدژءام طسا وارد ملیفنیا و دپامن تک رش
 نایاب ررقم دهومدد «هدامنا وپحو ملیف تشاهن ناکم۱ ۱4! دشدهاوخ
 اد < دران و , «تيمسکا)ث ریل آ و ملپف ه.هننک هپهث هجیت ردو دسر
 دون باختنا

 ین اورگ رک لاسروین وپ یناپبک دو رلک یراهطس ون «هدامنا ویح»
 هدادمدپه رپادنآ ساسح یاهلد زایکب رب« كنبل رسا نجوو دوشیم

 افوف هک یلاهملیفرب هوالع « كنيل رتسا نج» 8
 قافتاب ار« تشهب رد یمسی رک »ملیف ید و زپ دش راشا

 *دومل دها وخیزاب كيم رک كم یتاپو اپرودناد
 لاسروپن وب یل اپمک اب یاد را رق ادب دج هشیپ رنه نیا

 دنچ رد تسا رارقنآ بجومب وهد ومن دتعنم لانشن رتنپا
 ۱ .دیامن تک رشبلاج و كر زب ملیف

 اب هک قداهارف یلطیوسن اف شیپ رنه هیلاوشسب دوم 2
 ید تم لو هو ون هفتم و رثم فورعم هدننک هپهل هب رغ

 لاکیذوم یک رثا لب هک ملیفنبا .تف رک دهاوخهدپه رپ اد
 ,دشدها وخ هپهت هسنآ رف دد درب دهاوخ

 2 یا ی ۴۹



 دم 4 جم 4 مه مه وه لبه جلب 4 ج6

 یندینش دابشا
 مسا د ربیخآ

 مان دو 4 مییص > هنلک ادبهچ هکنپاب هج ولاپ
 ملب ما لاسزوبا وب ین اپمک تسا هتفد راکب ملبد نبهنچ
 هب ۱۸ یروم هامورق فا رتشاب < وکنادوو رو نیت

 .داد ری« هشامنول افو

 ی ی 1 ۲ هک عمیم عالطا ایملک ینابمگ نضدد
 .اناوفیس تک رشاپنونک امه هک 4اب دد راوبدد ملی دمی
 هی تسدود تیلف ناووج و زایگ رب ین ون ۲ :وناگنم

 اب تسا دش دهاوخهدناوخ «خلت نپمذنیاوم

 تسا هدشب اب هدنب وج

 تررب ملیف ریهش هدننک هیت یلتبو یو. یس
 زفاس»و دوخ ملیف نیمود یا رب هک «ناکد ننک وجتجد

 -رتهیوجتسج رو ماست تبدجاب لبق اهئدمذا «یزوسیم
 ثفاپارووغ هدشمکهرخالاب هدوب یقبال هخپ

 نخ نودپ میل نا تسع لدهک یاهشیپ رنه
 ناصییاو هشابیم درون لب» ووسندهاوخ هافبا ادمیظع

 هاخ هوهن > شلیف نیتسنن رد شپ اب 4" تسا یسک

 تق رگ ارف نیدقن حدم هدوم «نومتسوکا
 دتامو دشنهاوغ خورش یدوزب ملبفنبا هبین

 مدپف رب اد هقآ مبزوت رتداو یت ابمک :هنشذگل و نیم

 تشاد دعاوخ

 راکسا دب دناک

 ا» ۰« یم ول نسح ودر ملبف < رف وک رچکسی و هلجم
 فورمنلادم هدونن رختفع هزاتسراپچب هکنآ رب هوالع
 مبدقت نآب زب 4 تیرصفالیس» هب موضوم ادووخ
 تسا هدومل

 دن زارپچ الطا ناگ دن اوخ هک روطت امه ملیف نیا
 « یلاعنوناموهج رو زین «دلا ره مچکیپ نخومو هلجمژا
 ءدنیآ لاسر» هک سی هچب ۱ل و دوب هدزوآتسدب |د
 تراوتسا رمپچیزاپ ابو رهلباویلبب یفادرگ دا یاب
 دوشم راکسا هزیاچ دبدناک ملیف هوخابد

 شورف رب یاهبلیف
 هاش نبرخآ رو «هلا ره رچکسپپ نشوم> هلجم

 جوار «سرامومام یاهملیف نی رتشوورف ربا .تسپل دوخ
 سا هوون

 مسیلگنا ءاپفاا فو رحسپت رثپ اهل نیا
 , دن ادش هنشون

 لاس وین وب لوصحم (كنچو رس)سا
 4 ۰ ( رو درص)-۲
 سنسین وآ بان وپ (هانچو» نادرم)۴
 تن وماراپ لوصحم (ژاسناراب )4
 ۳1 (یام رفمد)-

 ربا نی ودلگ و رتم لوصحم (باط یو

 یدک رضا یاب زمدت رضا .نح يا را ندا ر مات + یار دبم رو اپ :هع# هم شهتع زور رد اک ی ادیب لا ره نیهد
 فیماجنال وب موم دیپسا حیص من ون تنعاس زا هک دعوا و یماع لا وهتسا رد

 شا رفیب رای را یاهدم ضیا راوآ را یاهمان رم زایپ
 یقج رنک نام رته زا : یاگشب رنه_تاطابت را یدصتمو را زل امهم ه رد
 ۱ نخ ری رد رو ددنشب.تشنپ رودنچ اکیا دومن شا وخ .دنو وب هد رک هک رش

 1 .یامنیم یاب رز «ریاتسم ردهبادک یم ور» وهم رفیع دف ددنم رده : هی آ وب ل زاش» 1 حفر رارف .یدردضک و لظ وشنت نروسنل رگبد زا شپ هک لاک راد
 ربا یتنجز# . .هیمر ناپاپ .مهاعب-لاصا لاوپتسش 4 و ییادب شن درب شب ا
 یاهعآ و 1درهب دیاپ کیک) یاهمانب نادیمیدق منا ود هکنبا ایفا و ریوسن»رف لقاحم . .دادومن تشک زاب یضاران مه ییرایبو یضار یاهدع
 رج کین لاوتیاف را ۰ + وگتیم ها رف یامتچ فورمم و دظع زا یک ۰ . ته ,ینابسع راپسبهب و رگن (الاع رخ « یاج تفاپ رد ف و ۷۷۷ رک
 | هاب روآ فسا (نناک) یت ال همان راک یا و مع ینااما وا و اقنها وخ .یرادتو تاب وصب يناسآب .دنمرته مد رها و .تس نآ رد "یشپدطا .تسا هد وعتن کا ۷رک یسوو رب و رژ  ینهلف وکب رد ) یاهمان درون اوج .تروص ل وا شد

 ۶ یو اب رفاب ۷ رنلاسی روژیا ر ماگتنه رد _راضح رکا لاح مه
 و و ۶ سن ریتم « رپ رو» بدن چوب ها رس ای وس را یقف
 ؟و بود ز ۱ر ی ودمآ هک هو

 3. هب دمحاس و رپع
 5 یسواپ دو امراکن رخ

 ۰ ناک ی ئامنیسلا ویتفنیمهدناباپنایرج

۱ 

۱ 
 زا وجل ها تدوصمهنیاو /

 تر عاب < رظپا وال, روزا «هناتسوم قیوتت» « الطلخف*
 | اکب رمآ هم تدوابا) 4 رب وک یراگد

  تنحامم هسوتتار یک ابن« یر و ژن زی و ه زیاج»
 (داوس) + رهسنیننهو۱(ناتسمل]

 نور رخ ریهاسب راستا)«یسکمدزوچ» : وب رانس _یب رتهل
 . می گسسکتب > یا رب نوسورم مد هدننک هیه نا رتها

 عب ( سنا رف)«تسا هتفهچپ رگ هک رعپ
 رو ریارب ۷ رلیمتسگ ناب» . ۵ رع هی رنه ین رتهت

 9 تم (یوالسک وب )«حلص
  یاهع و یفرب# اتبساد اتیج» . نز هرات نیرتهب

 2 < ینیفنوآه هننک هیون یوپونساب+(ابلانیا) «اب رک
  تیرپساب هسکد یر عارف . یفم باختنا نی رتهب

 ِت اوزب ۵ نووس و رب زا« سا هتخب رک فرم موکصصالم>« سا دذآ
 «ناهچ ء رطاخ مار و مو ب» یاهماع

  اینوباژ)منوباژباب» .ینامور دننسم یاهملیفء زیاج
 ۳ (یرای ارز «گوتید یک »>

  زیامود بم ءانرگ برات » . هاوک یاه لیف
 در ناوچ راسخون( نان آ ) + ین اتسب ات وا تسچ ۱ وانک ]جت اب
 (یوروش راس داعنا) < یی رج

 كينک یلاعنویسیمک * هلیسوب هک یزلا وج
 ی ریز یاهمیف یاب تهدید رگ یخ
 اچ .مررطاعخ ماست >+ یمالاتبا ءان وک ملبف_يوقا رنک یایو دو

 زود( لاک رمآ )یا رهن بش, یون ا رم وک ملوف
 (ییتامف؟) ین انسان زا رتمچد, راچممات رک

 مار وب وا قد
 ار یئامزیاج_یاسما تنبل ناک رتفد

 ْ و یخ زا اهن یا هم



۱ 

 9 یو یو یی ید

 - اچ فانی ین

 تقرک دارق شهاررس (دلگ رب
 ارهدافتسا رثک ادح شیابیزژا انیچ

 نآ شوغاب نیا شوغآ زا دومتیم

 دیشودیم !درادل وب نادرم تفریم
 یلمجت رب وسک ول یناک دن زهعالخ و
 دوب هددوادوجوب شدوخ یارب

 داتفاقاقتا یاهفاک رد ابن[ دروخ رپ

 هفاک نلاسردنیف رم قیر زت زا سپ ( رتک د)

 نمط رد هک (دوتدآ) شد-وداب

 انج و دروخرب دو, زیت شلک وم

 قیشع دش شفشاع روترآ هقیقر

 دوج و اب انیجدیدرگدیلوت یدیدش

 دانعم(رلسک ترب د)تسن ادیم هکتیا

 ابو دوبن شومارق اد هتشذگ تسا
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 ییامل ملبف نیلوآ

 هو ی ی ی ی یو یو و ی

 مجحهم

 ها را

 هلب ود یس زا هک

 1 3 

 ادیب رضم یوداد نیاب حابتحا مهتع
 دش روجم هرغدلاب و تسا هدوبت

 و دناسرب واب ار ( سقف رم)

 ناتسادزا دو یاهمالخ نیا

 هک (هدادا) یداقتتا و یعاتجا
 كرزب دنم رتهطسوت نامل آ ردشلبف

 تسا هدش هیپت (زنک رویتروک)

 هکتیارب هوالع (زنک روبتدوک )

 هدوب ملیف نیا ینادرک زاک دادمدهع

 اد (رلسکترب ورتکد) لکشم لد
 تروک ).تساهدومن افیا یتسحا وحنب

 رتشب اب ورامدرم مامتاد ( زنک روب

 درمنیا هنایق دنسانشیمنامج للم

 یارب یبآ نامشچ اب یئامرخوم

 دادف رطو دن و ربم امتبب هک یمدرع
 شوما رفدنتسهیل اعوفب رظرتهنبا

 تسا یتدشت

 یئاکی یمآ نان اد رک زاک نب رتک دزب

 نیا یژاب رته هدابرد یاب وراو

 یو :هک ناب دنل وقلاقفتم درم

 ..دنکیم رتک دفق و ار دوخ یناگ دنز ۱ دلوت راب (وا)

 ۱ يک ی ری ری ری ره تب ی
 ِ#گ

 ملیف زایا هنحص رد دلوت رابا وا زنگ روبتروک

 و( ودن ارب نوا دام)زاتسا یطولعم

 (ریوک یداک)
 زا یدابذ زئاوج نونک اتیو

 و هدومش بک هفلتخم یاهیمداک ۲

 یزئاوجهدن رب ناک مهم لاوبتسفرد

 ملیف ( زنک روبتدوک ) . تسا هتشک

 هکدن ادیم یرثا نیرتپباد (هدادا)

 هدومت یتادرک راک و هیهت اصتشدوخ
 تسا

 -ابییزهدهمس تروک لباقم لر

 - اوا ) یی اب ورا هداتس نیرت

 زا ۰. تسا هدش لوحم (تكوتراب

 یناکیرمآ ملیفنونک ات (كوت راباوا)

 شیامت نا رهت ددار(شوب خرسدزد)

 ابوداردهدانس نیا ترهش دن |هداد

 دش مها رخ

 و (یچنسپ) نوچمه یاهدن زرا یاه

 دسب رگنیا) هیاپمهیت رهش (هدادا)

 تسدب ( ینابپن امان آ)و (نیکرب
 دروآ

 (كوت داباوا) هدادا ملیف دد

 رسه (انیج) شقن یاقپا رادمدهع
 نیدقنم هدیقس و دشابیم رلسک رتکد

 یدرف نی رت هتسیاش : یناپ وراتالجم
 اد یلدنینچ تسناوتیع هک تسا

 دب امن ءافیا

 ملیفژالب ود هراب رد
 ینادرکداکب هدادا ملیق

 ینهارمه ابو (یئوکسا یفطصم)

 هلبود یسرافهب ینابلآ نیصمختم

 -ملیف دد تک رشاب یو

 , تساهدش

 وز 3( وکسا ینس)
 ۱۱م تالیضخت امتیس هتخر

 مادقانامل آ دد هتشذک لاسدد تسا

 یوبدوتسا)مالب یئویدونس!سیساتب
 غیوم رهشرد (نا ریارت اتو امنیس
 ورف نیا راک و نوار دب

 ۱ یدوزبهکدشاب یمهدارا ملیفهتسیاش
 هدرسپ یورب نارهت یاهامتیسرد
 دمآ دهاوخ

 تک رش ] كمک اب ؛سوم نیا

 و هدمآ دوجوب (دوتناول_یمارح

 نبرتیلاع دن داد رظن رد نآ نا ریدم

 یمدافب ادیجراخ یاپملیف نیرتهب و

 ضرعم هب نا رهتددو هدنادرگ رب

 ظاحل )ا (هدادا) .دن راذکب شیامت

 هبامآیلس و تساینغژالب ود كبنکت

 لا م دوب دهاوج ینفوخومخ یتب

 هدنبآیاه ملبف دد (ینوکسا یافآ)

 دنهاوخ تسدب یرتشب یاهتیقفوم

 +اهدومن باغتت |هک یها رثب اردود رو آ

 دوم دنها وخ یرتشی تف رشب

 نیا هلبود هکدنامن هتنکات

 یتایتبس لفاحمرد نابل 7 رد ملف

 تاعوبطم ودمآ لئان یک رزبب تیقف ومب

 (یلوکسا)یافآ تبقن ومنیا ناملآ

 دنا هتفگ كي ربت یوب اد

 !یدیاهانیس دیوو رب (هدادا)ملیف

 ده)وشهدراذک شیابن ضرمسب نا روت د

 دش

 بیدار

 تک



 نیل و ریس رولت
۲۰۵ ۳ 

 ی رذآ ی ۳ 4 اهوو
 د رد بت ۱ ۱

 ار

 : ٩0 ( ها رف)رململک وص 1
 وا تنه ددرپم ۱ زار تور تهی ۱ 5 َ سادلوژ .. نادرگ رک 1

 وج نهاملراک اهدانآ و هشوکنیارو حر د ۱ دز 3 3 ه.ش « حیقو لاعا
 ۱ ۹ ل ۱ نه طسون هند وپیم عوقو 1 رد اجت ٩ هتالح ده طی نا

 3 (ن دو ی هدرب ًاعورب نساد] و دنیآ یم 3
 هن | ریصیب هکیلاح رد 1 تر ی ین اجیهرداهتن ااث !دنب ازا دی

 عوطعد دیدخ
 ناتساد

 هجیتن زا یهاک ۲ راظت ارر
 ددردیم نآ رظان دعایم

 تهاش مادد یزک رم هته

 یست دشن شوهارف زاها ال رو
 9 /وسوم نتسوهناپ تلاقسآ و هب موسوم .- بن
 مه یادد - دشبیم اراد «لدنح
 رها وجهزافمكيي .میظع دربتسو تب

 د ملیف كيرتتآ هکتسا یتورف

 2 درو بم دوجوب

 هد تی سوت دربتسو نیا
 یدرمكي-د ریدیح م جنآ یرقن ر پچ

 ثلب,تسا یگدنژو هناخ یاراد هک
 درادتیموکحم هقباسهک یراکتان

 یئایلاتبا درگل ورفن ورو
 /1 ارت ۱ ۱ .هتا رهامهّقن كياب ءدع نبا

 د دوخ دربتسد هدش باسحو قیتد

 البق تداوح" هیلک . دننکیم عورش
 زا ابن لامعآ3هدش ی شی
 دن |هدی و رک میظنت هقبفدب هقبقد ادنبآ

 و زیگنا ناجیه هنحص كیرد
 لوط هقیقدتسی زا شیب هک ی ربظنب
 نانکیزاب نآ رساترسددو دشکبم
 و دشنیوکبن نخس هملکكي ین
 دابزا اد ندیشک فن نایچاشاش
 و هریگیم ماجنا تقرس + دن رم
 اب نیقداس نیرومام ندمآ ژا لب

 دیامنیمرا ف امت یکدرسآ
 تیفنومو میظع یتقرس نیا

 نیاذا یکی تفامح یلد تسازپمآ
 هک ار یتاحز هیلک هرفن داهچ دناب ۱

 داب رب دناردش میيفک ددوب یا
 راکتیاتج هک ب
 قوشعم هب یساملا

 دنباب ریماد يهوس|لا هد رخ تفرص تارهاودب ییایتسد یا رب
 قاقتاب ار اهدزدزا رگبد یکب هدش

 دن و رف یسوهدناش و لتقب شا هقیف

 یراتییاهتوخ هیاجنیازآ
 لتف هب یداب زههع دن وشیم هتخیر

 -تربار»« ونیپ ول ادی[»
 دنم رههشیب رتهود « نیبار
 0 یاهلد دووبلاه دوپشو

 ۱ م«فوغمسداجدمپمو تن

 # افیا یصاخ یتسدرت اب ار

 یود رهیآ رب ملبف نی |,دننکیم

 تیاضد سب یاهجیتت اهنآ
 هه هکبروطب تشاد شب

 یاب ینانصس دیارچ
 اد < نیادوو «ونی ولد

 ینح و دن ورک یقلت ریطن یب
 هب جن اب .نیدقنمزا نتدنچ
 «ونی ول» هک دنتشون یماملیس

 رد یژلپ « رطاخملیف ءادد

 دیدی ادووخ اهملیف

 رثانجو یسیلپ هالعلافراخ

 ی یر ی ی ی ی و ی ی ی ی ی

 ن ونکا ات هک
 تسا هدشنهدی دامنیسخ رز

 تسهپ یا هحبت مع + رخالاب

 تاح و راب فلتنم یاهزا وسررپ
 ناش یفیف طیحم تب

 نیداتم وناگ دنشورف صن وشیع
 :اهتسدآ

 اهنیا هه . .لوا هچدد شحاوق
 للاتسادفلتن»یاه رنک اره« ننه
 . دتهدیم لی ارم

 نایچناچاف,هردضم داوم

 وملیف
 زا دوخملبقرد .«نساد لوذ>

 هشورحم و صانشیس یاهتب رته

 .ناتکی اب هک وتسا هتساوضن تل

 .نیتصن یاب اهن آ بلقار یاشان
 هنب بتیمت رخ _كبفود
 :تازبم ؛د ملی شزر

 .دریبم الا یهجوت لیاغ

 ,شقس دد هورح ناز

 دادتموکحم هخاسهک ی اتتباج
 گه ولجینامرهق دتامه ناباپدی»
 .تسا بلاج تباپس دوشم

 کی هک ۲ دوجو اب رتعاملره
 دد دحدیم ناتناد یفنم نیس پین
 هنیاب ریم ادوا رسپ هک ی ردب شعب

 سلح ووخ باد ناچاشامن هقالع

 رما نیهرد

 یذزب

 نود ییکمه ناکشی رنع
 هافیا یلاع اد دوخ یابلد ءانتس

 یاپل رذا یکب «اتبوول ربو
 . دنکیم ءافب

 را تب رظ
 !دملف

 هلعق زا

 ابو یندش شومارف راکهات
 ۳ کام

 ۹۹ لاسدد ملف نيا
 هیقلک و هدش هیهت هنارف

 هت اسیم!خیرات یتانجراتآ

 , دنامداد



 .تسنصقر للصا اب نم تقلاعم هک

 تک و لوصا یود رکا صقد
 تسا یرنه دوخ دوش لمع یعقاو

 تسانمهکبت روص ردو ما رتحا
 ندناحنک نع

 دزوم

 یاربیلاکشا دشاب هتشاد
 سس .دتصریت رظنب ملیف رد نآ

 ناگشییرنههجوتما ررتنس ناخدیجم دیدرتنودب یروژ تتیهدن روآ رد
 تفک ودرک ( هعرزم لب ] صیخشتیناربایمامتیسرتاكي ارثآ

 ملیف رباس فالخرب ماهدرک یعسنم دا ددنهاوخ
 ده
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 اوت بلاج زا از
 ینب «فوخم هداجح»

,دآ و ین ابک یعاعانتیاهملیت
 ۹۳ 

اژاوسیاراو هک دوم
  اپرا ی

 لقاحم هلک و دحاپیم هدآملاتوف و

 اریکو مک فا هی ناونسبادنآ



 اوسجمو درک د
 مون رتاتو ناونحتحت ی

 ام ؛یمیدرپ تیم

 هژادا ار اجع

 هتسژرویدورسیمقا و ران
 مشع هیبتاب +۳۳۳ لاسردخ شناتسو

 هکد نک رکف هد رپمأت وتش# ورش« ست وخ باتبمو ِ 1 رپ و یزلف لم نیا ین

 رو دوخ یماخ رادمتسا و یهداب یرادپکن شقک رد رطاخ هچب اد
 ملخ نیا (مله ن وب دیونتس تلاجخ یمکاب ینسحمیتفو دنکص
 زا ۹ و7 دوج تلع تشادرب ار لس و دش مخ

 تب
 را نیتوح تاتبم .دز و

 هکت سا ییوخ اتسن یاهملن هلمج دتخلان .مدشابوج ارت یزادهگن

 ها را یابی ریخا لاس هتج رد
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 یازادیوتسمرظن زا یرو رس یا رب
 .تسا هدوب یب ولطح ماتت

 رع یرورس رضاح لاح رد
 رقکس تسدز#ناقحو میدم ویدوتسا
 رج یتبت بو ملیت یناورک راک
 نما عقهکسیوتوطب و دشایم «متمح
 لوصتح نوک ملی تسادب وه
 شات و هدننآرو بازا یبلاج
 وا رک دیزورس رگید رانکب ملت

 و تنگ دهاوخ زارغ .تسب دروع ۰ ۲
 هیوتفا وفا یاس تیخاوس اونم ۳۳ ی هد ی ی لم رد
 ۳ قصر هی نور کد ها و سرب ِ ترس ام تا ور

 ۲ رت اغنآ زا سم اما دادهعازو نحو ۲

ِ 
 ه ٍشمأمت ضرعس «لاتسی رک » یاسر دیع وب هکا

 تشنود د

0 

 یر تاتت سست دوخ ۱۳۷ علاس

 رب ز ویمهداج"
 ین دنهاوخ

 ریذ .دیدتسب دتهاوخ ترزب و كیپ وک دیر رت و کش
 لابی هر زاد کات ناتساد
 اوکخخ



۹ 
۲ 

9 
 هی

 هدنب نیا :

 مسبونب شیالاب

 ءدناوخ رد

 هتنه رد تسآ قویسم هحفص

 نیا یعصت هک دنسرع الطاب تشک

 یراج هتفه رد تقومروطب هعفع

 دش دهاوخ ر

 ی رصتخم

 بایح

 هحفصنیا نان دنا وخشیا رب یرصتم
 ددد

 نیا اتقومهدنب هک دش تبحصیتقو دنک لو

 نیادمدادنایهاد هتفه كي یارب )رهسنم

 لیم لامک اب مت
 زب مفد ادووطس

 گبد الاح هک مدش مه
 لاحشوخ

 د مدادرب هتفهن دا رسا یضب یورذآهدرپ

 لد دد تسا تقو یلیخ هک ار یلابف رح

 ریب درس یل و منک ول و دفاک یو ر ماهتشادهگن

 فصول ادنآژنابتشا هدهاشماب هلجم+ رتحم

 رمزکش اب وکه قثی

 و هدرک دوخاب هک اریتاپیاخهبه رکذج

 بآ مدوب هدبشک هکر ییاههحقن

 - رهقحناشیا هب رمااب قباطم  تخاس

یصعش ای ماقم رهب شا رتعا هت وک
 هک یت

 انرع و اع

 هملک دنچ رد و دناوخ )

 رب .نف

 رش دشاب هعاع وضع فورس

 «تسا ع وسم ژاهک یوحت رپب هبانک وهشوکب
 صاخش|

 تسدب هناپب و دیای ود فرحشیوت

 عون ره همالخ و تسا نغدق یلکتب دهدن

 و هداشا زمر؛ ددع , فرح یتحو مالک

 لاشرب هشوگب ءاعنا زا یوحنب هکیماپیآ

 نیرخاتمو نیرصامم« ناگدرمو ناکدیز

 ددوهب رب (!اهیننخ) تانخو روک و تانا

 تسا یورخاو یوبند تب وقعبچ وتسم

 نیا اب دیئامرفیم هظحالم هکبروطب

 تسا نشود هدنسب وت فیلکت رگید بیترت

 منکب منناوتیم هک ی راک اهن هدنب او

 مدادرب دیفس ذغاک قرو ۹ هک دوب نیا

 دوطنبه و « كن رف رپشو

 دیلامیفب می وگب رییدرس باثچ تسدپ مهدب

 تادوتسدتاعا رماب هک یبلاطم مینیانابرق

 تساهدشهیت یلامنمدیگا
 هرخالاب میدذگب هکاهنرح نياز

 درک مهرس كن رف یهشمساب یزیچكيدیاب
 انض دن ان یلاخ هحفص هکنآ رب ءواله اع

 تقایل و تیافکب ری نایانشآو ناتسوب

 دوهشءهنفک نآ فالخ و دن ربن كش

 یدرم زک دوب ینذ هچ دوش تباث رب

 یتنما هحفس نیاداشنیا الاح + + دوب

 وحن دیاب هعدقیل

 و امنیسفی رش هف

 تی رب فیرش رنه نيا نارادتسود

 ناک دن ونش همه هک روطن امهل وحت نیا ومیتک ضرع

 هکتشاژا ترابعدنق ویسم4 رابه هناخ روتاب دار

 هقاساب وریهش یاهسو

 نشود یتفن غا رچزا هماع ر

 را () .یهاقشروط, ار

 رد افداصت هدنب نیاهدنب ام رفیم

 عامتساب روجموبداتقا

 تانای !مدش ن

 ناهد یون یئاکیرمآ بولسا نیرخآاب

 یقیسوماب ه«تخمآ و هاربه دوب هدش هدیوح

 دد هاگ انپ هک دوب یک هدایترچ تالیجو نی ریک

 دشيم هدینشزادنا طاغ روطب یقیسومنیا لالخ

 درو ابمرد هژرلپ ارنس و

 !نوسیم زیپج ,وهواد

 وگنچ راپچ مه شنز « هتفرگ

 شتسدزا ور شرهوشدس رتیم هکنیا لثم

 یتسژهچ دینک هاگنور

 هدیسچ شپب" یل
 ..<دنب اقب

 شدوخب زمایلپو رتسا هبتخبرهچ نياههد» ایو

 ؟هشاب هدش شفرحش رهوشاب زورماهنکن «هتفرگ

 دنب نینیپب  هدب مگ رم ادخ خآ >ژابو ...

فاپمهاد حاضتنا نالاهدش زاب یلک نیجدا ولش
 .«۱هت

 نیشنلدتاملک ونی ریشنانخس لیبقنیمهزا و

ل اهناگشیپ نه هدابرد ناشا هک
 لتهرد هک دوب

 :عمج «وبماک ومد یتحالماب هپیدبلاب دندوب هدش

 3 دن دوم رفیم ادا صاخ

 تسا دارف یسز دصردیثشربخ كي قبط

 زا تیعبت هب ربت هلجم نیا یمامتیس ناگدنمیون
 دد یفامنیس كرزپ هدنیون و میظع تیصخش نیا

 یارب یا همانرب یتوپداد یممج هتسد داعهیاب

 ۳ بم سا نیل رگ ایه هتک ابد دوخ

 هارب بنرمیزاب بش همیخو ید مشچ طاسب كي

 .دیآ شیپ هچات ...دن زادن اب

 ربات ربع دنب

 ی ایپ مود تحد ربع نیا هک
 اخر هک تسا یل

 ِ 4 یاهملرف خیلبا یاب
 0 ریفپ دلا بلاج و رب بلد

 ور یورف شبا راترامع

 |زززال قرادماو اهن دیو
 سا م دنلب یادسسا نیشالد و نیرجع

 اپ مدر یوار ! دننک توعد ماوف یاهام»

 رم فو

 ۳ راک#ا نا زا لا ع یه امنیت
 ِر رعد یار عمک دوب هدنامن یزیچ

 ۳ ناپدس« هانابشوخ هک دود اپ
 ۱ یو رذع دوزو دل دربیب هلد-ه ترمها

 و سا دانا
 راهرا يش همخ هچ هک دی رفیم هلقحالم

 یو تاپرب رهش نیارانک و هشو رد یبلاج
 ؟ می ربخیب نآ زا

 رتخرو ملیف یاشاست هب یتسود اب 4

 ایشسا لا دعب  میدوب هتفد < ریبک ریقس

 راظتن انلاسرد < لوردن اكار» هحفص دنچ

 نسبا نادادنسود یابپیب وکباپ یاشابنو

 نلاموراوطاست اوحرقاب دوریحور ٌتاىغن

 . دم ؛ میتسشن نامیاپیاجرسو میدش شیامن

 ملیق شیابنا یتامدقم مسارم یرازگررب زا

 _ رتخد و عورش یارپ اد نامدوخ میتشاد

هک میدرک یم هدامآ < رییک رفس
 .هئدکپ 

 ترچد تسب شقن هدرپ یودیبلاج یولب ات

 ۱ درک هزاب هداپکب اد ناگدننی هیه

 ۱ (دهدپم شیامن ژود نلوم +

 یسکداس يصاخ نا اب متسود
 تک

 تب ژااد اس هک دش بوخ -

 یون میدرکیم لایخ دلاحات :دیدروآ

 0 !میا هتشن لپورنم

 الطاناومهچیبن عبنم كب اب ##
 (مچپاد هدادادود هنشذگ هنفه ردهک دهدیم

 اب هامسزا یکیدد رگپدکتی ندیسوب

 بم اپ ثسدب وهدیشک نو ربب نا اسزا

 یالرسو ثئامشذا مهسپلب بانجر

 ٩ ۲ تساهدوم رف پین اداهن 7 سلجما ی

 هخرم خازن یندزگسپ لب مادکرهب

 ۰ ۱ تساهد رک

 ۲ شرم رک نپاب نم منساوخ

 :گب!دوصدد روططس ناکدنن اوخ
  هنسنلاسیوادهارهین ینورک
 تماسود نیا لقادیو دشاپ مج

 , . دنداذگب رگچ یور
 ق

«-[ 



 - سم وگتعم شو رس -نینهآ و رم تشه-شش وح تف وان! ری

 ۱۳۳۹ ۷۱۷۱۱ ۱ع۱6۷ یسورح هات
 سوهمان یسوب وت[» ملیف هشيپ رنه

 كارزب رثاكي زا امهتفهنیارد

 «نبک» ینشک شدوش- ٩
 ماگ کیت ودز یناورگ راک تسدواب نیت ج
 لادن واص «دووآ تسدپ نونک | «؟ یمیم زغاوجتخاس ار تیصخش كب و دبدج دوج ومكل

 ایایا ءوم» ناسهدرادآ هلررناوو- ٩ تسا هووبص قلخاد ینيون .۰ ميياتيس دادید دیدجف لانپ
 یذوریپ نبرخآ دیاخ هک یرثا

 :تایح رد < یل نیو, د»
 هدشاب

 لاح رو هک ردقیلاع دنمرتهنا
 تشذگ و ینایسچ فسش رفاح
 هاوغ اروا یرتهتبلاعن ءار نامژ
 اب , .دیامنیم دودس ءارغاند

 شا یکشیپ ر

 يسب
 عبرات دشدها وغن شومارف یدد)

 دها وخواب ما رثحاب وا زا همه اینم

 نب رگ درب زا یکی ادوا و درگ
 دها ون بوم «امنیسو یاهتیهم

 ورم

 و رب دمادنااب هلاس هن)نبا
 زب وجتب انب رطاحلاحدد هک ثاچ

 یالبو كي رد دوخ جلاس كم
 ندنل روش موج هد 2 ها رهاش

 و تسا لوتشد تحارتصاب (یلب)
 ووچ و« دبوجپم یدود شات

 راغتنا هبام,زونه هک ثسای#
 رووا رای ] زونهو دام ۷

 دوجوب واهک یفلتخم یاهژان وسرب
 اهلاس تشذگ زا دعب دونه هدروآ

 دنتهیقاب اهب رطاخ رد
 ثكب < اراهوا تلراتسا

 زوم رم دوچ وم
 هشب قشاغو لطءاج

 ون رد وژ یاس

 كب نونکا
 و تسا یسوناعو انشآ تیسذش

 اب < هتفدداب رب » ملیف ناپیچاشامت
 یسناعروف رب هد هک ین ردق هدهام
 دوب هوجوم < یل نیو. و

 وایلسا هچحور ادتافصنیا
 ین هشت شومارف ملیف اما دننشاهلپ

 < رناپ رک دارس »و ریظنبید

 تیعخش هشیب رنه هک هومن تبا

 باتک نامرهق رب اددوخ یلصا

 .دوب هدومت لیبحت لچبم تراک رام
 هشپ رله كم غوبن و رنه هکلب
 یاهلاسن ادوچ وهكيم هک وب یمقا و
 زااد وا و دیشخ تفیقح هبنج
 هدن] باتک .ثكپ تاحفص یالبدل

 دومن
 < رتاپولک و رارسو ملبندد

 هژیاینم الفاک ژان و رب یلنب وبد
 ناعت «ا زاهد تل راکسا اپ ی وام

 مدننک هیهن نبرتهب ناوض «دداوآ تنموپچا كولوس+ ٩

 «ناد رم» ملیف یارب لاس
 ۱ را

 4 دا وآ هل رک گدوپ وب »۱ ۷۲

 «دو رس »ملیف یارب لاس

 .هدنک هیت .نب رتهب نا وص

 اب رفیلاک -دووپلاه-] ءرمال .ن) 1۱ 2 راک رتفد

 و نئع و روشوسح یتورومو

 هدرب نپ زا یلکب وارد ادنادچ و

 هاگر ف ناسا كي لدقروتسو .دوب
 تشادعپ رب حاهتحا وامسجوح ور

 بوصمیداهلههكلب نژنبا یا رب

 .تابجود .نینچکباب ن) به شب
 ساسح و جنس هتکن «هدپمهف درماب

 ددرکیم درب ود «دارس» ریظن
 تساپس ادسیق ودط درج وم ودنب|

 دانکر گبذکب اب موریاس سلجم

 هکماکع ملیف نابایدر و دروآپم
 هنکبم تمچا رم «مود»هب را رس
 بوثلک ددغ ول نادود هک ینافوط

 مادآ روب هددوآ دوجوب رئاپ

 موهفم یدح ات رثاپولک و هوشپم

 كد» ییش هرم نپا زا ادیکدنز
 ثكدزب تیصخخ «واشوزان رب ودب املیم

 وا هع نانملکنا رصایم تاپرا
 هد :یراهط) ملی نیماجم

 زورما و متخانشيم امتبس سب رثکا
 4 ملک فا رتعاا دتفیفح نبا مراچان
 هیهلآ نم ادب رثابوتلک و جور
 ارس > سی د» نآ فیس وت قارب
 مش دواقوموون شالب «یناپ ولک و
 . نبرتپچ ملف نیا رد <یل نیربو»

 اوتلماهیدلو+4هارناشن یوحت

 سری ود هات راک ان آور

 ایچاشابل ءرطاخ رد ار اهبآ
 ا يسوب ونادملبف ءراب رد دوم

 خ +مپاوکیمن نجس یه _ < سوه
 1 رنآ ناگ .هنتا رع

 ۲ مرگ .دنهارخ

 مهاع هناهفگ اهداپ نارگیر
 11 7۱ رک اب مالک هیتاخ رد



 نو رماک لرا » هتشوت
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 همح رت
 هه

 مس ود و ذهر

 دضابپ رقت یئاهمایف اکب رمآ روشک دد

 موسدودیااع فالخ رب و یئاکی رمآ

 ریظن اکیرمآ تلم یراج

 4هدشدوخ دد یاهربزج

 ادملیف نپ )دن دو ایم دوج وب
 ین اد رگ راک 4نساد تربار

 اون [ یلصا ناسادو دنکیم

 (ّتسا هتشون « ار كل

 «مهتعا ملیفای اتب رب رد ایو
 هتیمز رد یاهعافد هک ار

 6 تعتوسم و قداون بصعت

 ناهابس

 تصسا

 یقب رفا راوشد

 تک رش اب یب رغ

 یلدیس و و « تیک انراو

 و دنلکیم هیت < ریتبوپ

 ن+ روزی دوطسنیاهدس زاگن

 .دداد یکچوک شقن ملیف

 ینادرک راکب زین یرکیدملیف

 هداب رد«سک و رب ٍدباجو
 بقا رد یلمیف «ندن

 لایادنآ ودهگدوپ رد
 ,وام> و( الأبی

 2 هایس (

 امنیس تسوب هایس

4 
۰ 

 3۹ 1 هنا و ر
 4« ددعش ز دا زی كل رت هک دوشم

 ها مراو ناتسیطا یمو . دناءداپ

 بلصعم قحملف نیارد «سک ورد

 ماجنا هدهعژا و هد رک ادا یب وضبار

 فالتخاهتیمژ رد نوخ رخ هقطو

 تا مدمآ رب الماک دیقسو های

 امتیس اب ندا وماکمه زیپ رتاکرد 7

 ژان ربد را تسوب هابس یاهروتک ۲

 سل ومارتسابلج هارو نونک

 ندناسانش و ناهایس ی رب شزر

 شب وخ دان یتاناوت و

 دنا هد رب شش وک
۳ 5 

 ] «لث وانیج ویو ریضن یف رزب
5 ۷ 

 زن وج و وطا رپمآ رد رزب ر

 ات رد راب نیتسخن یار

 بتسوب دیفس ءواز لالح
 ( دهدبم دوجو زا رباو یاس دوخ

 هاگارچ خ هک )عیلوناک كدام اب و

 ملیف دون تبات شزسرس یاه

 نادایسنآ دوتک ۲ هکناهمانشب انا

 2 دوس دناوت یم دتشاب

 هرخالب و ( ددوآ داب یتفکنه

 یاتساک ولات 1 و هک ز« نددوب تربار
 یکدنذ ناتساد هکنآ زا یی وا

 ناتساد دشاب صاصتخهزاب ناهاس

 ( دوب یلد دوط, مدرمیکدنز

 شب امن و نابارس ناتساد همه نبا

 هتسناوت كرربناسوت همان

 نآ رب اد ناژ بملیفهک دنا

 ی رتشب شز را وماقماتدن راد

 تسوب هاسیاهد وتک آیا رب

 هنوش لقق

 تماص یاپملیف رد

 شیپ نابلاس ینابتسداتآ و

 باغا هابس ناکشیپ رنه
 هطرع یل اه كل تروص

 هک دیسریم رظنب .دندشيم
 نیا ان دشکبم لوط "یلیخ
 زا ٌرورهیس نتسوپ هایح
 < رکشما ریاهكتلدو هماچ

 رخ (۱۱۵۹ 11

 کس نت

 تساهتشاد شب وغ «طلستح

 و روز وهشم یه

 هرات هبلت » 28
 # و منا طسوت باتک نبا) دوب
 ( تساودش هبچ رت یسداف_ نا رهم

 رورم هماع ناو رف ,لابقتسااب هک
 زارهنارید نایچاشامش :دشو رب ور

 "6 درب یتیسیسص دا صالع ان الت نآ

 ربظن نو ناتسادنام

 -اوا» نم 9ف تس
 یرجام رگید نام رپ۶

 هک یلیلد+

 مه زاب .ممهفب ۱42
 رونک ] ك ت

 مدش یگن دل ومعم قبلع هک تس وب ءدیفس

 رد رکید دایکب

۱۹:۹ 

 زد ار تسوب هبس نز ریبكب شقن

 ارولفو هب ماک وئا راس

 9 دن داد تسوب دیفس

 ول وچ وک
 بم ناشن دوخ زا

 ناو ز ونهنم

 رناو ملیف ن

 دز و و: هداد دو

 لاسدد ین ر نیمه

 نادمج و ملیف

 مبارز

 ملیف نیا )۱ دندوب هدرک شهابس

 شبامت «بلطبوشآ

 ّلآ لوا ناکشیب رنه

 «یمک رب دب گپ ور

 : .مامب



ناکر سو زیهب
 دفن هایس

 آ رود هربت دارن

 رادناو دیامت یشژرا و

 ۱ یاهشقت یمهرد كلانم

 ین ددق و یئامن رثههایس یاهروتک 7
9۳ 

 رطاق, رکاو دن دادیم فی فرکش

 رط زا وب یهايس نیمه تر تسوب ۱

 و یرتشبب یلامن رتهدوتکآ
 نه رک ره دیاق هرب ورکچ ِِ ۳ ۳

 بن ۳ ۰
 یاسین لس ی اخشب ما رگدباسک زر > لنم یلاگشپ
 نروهانل ر و «نسردن آ ینداو

 دن دمآ یمن دوج

 ٩۳ ۰ زادعب ی اهل اسنیتسقت رو

 ید رب لاکبزوم یاهملف یاد
 ناگشیب رثه اهنآ دد هک دعآ هدر

 و . هک یلاهرتسک را ءاضعا هچرگا

۰ 
 دنتشا دمدهمب  یناهشات تسورهاخ ۱

 و ءايسدنورکیم تک رغ ابهلیلیپا 1

 هلن اكنیل

 ملیف دن و رکبم هچهئا د«ندنل رفتس

 مو ملیفیارچا ربدم

 دوب لب امزایس نا اه یشغن ملیف زر هک

 هشادن دوج و هایسدا زن دی اقع و لوسا

 شا مجا زا رمهدیقع ینع شب

 ی رظن دنلب نیا رک رهنم هندشأب وچ

 درک مها وخن شوما رف اد ینیطكاب و

 رد زب 4 یورول نی و ربو

 یمدیف ناهاژ .ثیب مچار هک

 نمق مان ۱۹۴ ۲لاسب تسوب

 یه 4+)هتخب رک نادژو هتسد

 رجحا یناپج

 هتک نظ یشسوب هایس دون 2 درک هپب

 ۳ اه اتم کا رز تفاب

 : 2التم ناتسلکر

 . 29+ وزه تو هایسنا اب رس نلهج

 2: واو
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 ۱۳ ۱۵۵5۲0۴ ۸ ناتو
 (۶ا ردولم)باقع یاهل اب
 < رثاک و رتم» یگناوسو رتم

 نیدناح و درون ناب

 كدزب ملبف دنچ قاقتاب نونکاج

 را كي

 راکهاش تب

 هک

 ات رتسو
 زبن و یمایود یتاحیهق
 دوجوب ریظنی و یسک هکیتنامر

 رگید زاب «تناهدروآ هه یارب
 یداکمهتص رف «باقعیاهلایو شیت

 نیا دنا هوونن ادیب اررگیدگباب
 یقورسورم یقیخ یفارگر قو
 دود مادد و یدکی اههبنج هک ت سا
 تخنودب و دنا هدش طولخم نآ

 و تزهش جوزنیا یارپ زکیوزاب

 ددوآ دهاوخ رام راتسفا
 یاههتشون و یک دن ززو

« 

 بس عپ و اتیس جی رقو

 بمب
 دواتبم - و كنارق روم ابک و

 دد لوا لثبلا سا ان ت

 همهن [یکنچ یاهابی وه یئاستهار
 یتلع سیسو دروآ تسدب ترم

 داجاتو دن امزاب دوخرک و شالتزو
 «تخادریاپملیف یارب یک

 یدک ملیت نیا دسردم اجتب نفر

 ین اعرهق مادد آ دحدد۲ فرح
 هثجیاداد هدنامیقاب دسزد بو
 یکشوتسا لات ایت اسو ها رماخ
 ینادرک راک ددفضنی رتکتووکت سی
 و دن یاههنچ هکد شم تعابنآ

 زا او یرکید شزرا هلیره سن
 سعد مهم ملیف كبو هدرب نی
 < ددوفد یلو.دب۲ دوج وب یهو

 ودخ یاههنج نیا مات دوخع وب اب

 یلیف و هدومت بیکرت اد شه و
 ود یییرقتتدم هک هدروآ دوچوب
 د[لونشم دوخب ادیچاشابت تعاس
 و یئاشابت یاه هم اب تقاات

 فیصوت لب اف ریف یتذل واب هوخجیمم

 بهت
 نیدوم ؛ نیو نأچ رب «والع

 زود هريت سه شه زد اراهوف

۷ 
 
 ریظن ملیفناگشپ رتهرباس دنهدیم 4

 ولبدناد و «دودت ایک وساسح یلو ۳
 یذوریپ ددشراکهو تس

 یبلاج یاهیزاب تکه ماجنا

 سبت رک نک و ولدن ومدا «دن

 هما تا ۲ -وج
 دعب < اداهوا نیرومو دوخرسپب

 رجز ندبشک و راث ا رشکب ز

 نم هک نکدواب وتو دیوکم 1

 تستق مال رگیدنمرادتسوو 1

 رامشب یاهلاس

 تقیقح رد
 نیادد ؛رملابعا

 < یهدرارتتواخق دروم
 یرکفت ذرط نینچکساپ

 یمااش امت و فلتخمتداوحبمدش هتشوت
 ناکدننک هیهت و دوشم هداد نان

 اداهن۲ یجاشات هک دن رادراظتح |

 ییدد رگید یلو دربتثل و هدیو
 رک | هکیلاحرد دیابت رب اهنآ تلع
 عطترم اد سق نیا ناک دننک هیهح
 و رترتوم بتاریب ملیف دندوبتیم

 دیدّرکم رتیلاج

 تفاوتیم ملیفنیا ویراتس
 دریک دارق فلتخنم ملبف دنچهژوس

 هکتنشیا دد ملیفنیا هدبع شزرا و
 طوب رمان یاه هتحمنیا دزوفناج
 ومدق اچ رکیدکب لابتدب ادو_دانس
 .تساهدرو ] دوجوب لماک ملیفكب

 یدرم طسوت < باقعیاپلابچ
 وتتسارادهک یغوبن اب هک هدشهتخاس
 سرت هدرو] تسدب هک یتاراغتقا

 و ددادت یموپفم دایارب تسکشزا
 هک سب نیمه هتفک نیا قیدصتیا رب
 درک یمن تا رج ینادرک رک چی
 هدننک هیهت.دن زبتسد ویرانسنیاب

 .دشابم < ینش زا داچ» ملیف
 هب روف بیم اک تننب و «یلاع»

 هثیقد ۱۱۰ - همج
 ه وكي -وكنارف ...ن وواج

 نوسراک ... یلیدیاد
 دوینیم...آ راه واییروم
 * جودناج . . دن ویدراو

 زی وب راس

۱ 21۲۳1 

 (یگنیمارد) كانج ردناد ِ
 ستیدآدتیان وب
 یفاکیرمآ زاب رسهدع هی...

 رمداتساپ اپنآ سایت هک
 ذا ننخب رگ یارب اهتآ شالتو ءدش
 ؛نما لحمكیم ندیسدو كرمرطخ
 باد بلاجو جیهم ملبف نیا هژوس

 ۲ ۰ : تیم دوجو ۳

 ۱۹5۷ یاهملیفیسررب
 هم ج وم

 4نیاس افنآ رب هک یقوخ و نو

 چپ رطاخ و فرطکیزا هدنکنا
 یاهص .رگید فرطژ| دن رف و نز
 یکنشتو نمشدیاهریت شا رتشوک
 یاس هتحص اهنبا يه یکنسرک و

 لیکشتا زملیقرت ومو ساسح , جیپم

 هه
 یرسفا شقن رد نیادتریار

 دنک یم تیاده ار ثادرم نیاهک
 یسکشیپ رته نارود یزاب نیرتپب

 یدودلآ . دهیم ماجنا اددوخ
 قسیافد نیرتتغسود هک یزاب رم
 شومآرقارقوقاسب مارتحا و هفیطو
 تسا یلاعلوسمم قباطم دنکبن

 «نآمین وتن ۲ ملیف نادرک رک
 وتومراه یتدیس نآ هدننک هیپت

 یکمه تاددوب پیلیق ؛ .تسیرانس
 یدنم رتهو تداپماپ | رووخ هقیظو

 دن |هدادماجتا
 درب وک سل ر وال-«بوخ یلیخ»

 هتیقد ۱۰۴ - ج۷ هبروف
 وونواورح ...تیار تریار

 الات وم .. یروبلآ۲

 ۲۳۲۲ ۱5 همه
 گطعنوطنم ۸

 دوشیم كچوک هکیدرم

 لاسدویت وی
 تربلآ :ملف هدنک هیهت ...

 دلون دآ كجنآ ناد رک راک وتبسکاز
 - دداچید > اد ویداتسو دنشابیم
 شدوخ نأتساد یودزا «نوسیتام
 . تسا هدومن میظنت

 «دوشیم كچرک هکیدرم»
 بلاج تاکن یاداد هکتسا یبلیق
 .دشابع یت راجت هبنچ نضددو  یرنه
 نآ ددد یوق تیابنیب ملین كيتکت
  یماعشا بیعت راختفا نی رنک رزب نام
 ثلاخد نآیرادربلیفردهک دونم
 نادر راک )وت راک ی بلا : دن هتشاد

 حملیف) نیاتسروفیلک« (یدادریلیف

 دذ یاه هقح یدصتم) دداسو رب

 ی

 ۲ یو . هنکیم ءافی؛
 نوت هکیی رته نیازبن ملیف
 ت تاوو « دنام ههاوخ

 ۳ امد نایچاشاش تک
 ۳04 تر .دوب هتهاوخ
 ِ نان دوخزا ملیف نیادد

 ۱۳۳ رام دم دوز نپ
 دو رپ

۲ 

 / ۰ ی رم < زمابلب و»
 ۱ داند مک مک هنکنیم

 ۲و هکیماکص نایهرد

 9 شالت رد هنادیماان وا
 قمر ک هتسوب درم نیا

 یتپتسوزااردوخ لدش ,ددرکیم

 وا هیقف یادص و زس هکبنق وه رخالاب و

 رگر ووادوشبم منم ًاههماتزوررد

 . :وورگیم بوم هب وجعا كي
 و. وا دف لوط هکیماکنع ۰

 كچوک و ضرم دسدیم رتیتاس
 - (واو دورگبمفقوتم اتفوم «ندش
 عاربس رد هک یا هلوت وک كب هدهاشم
 . ووشیمرزآ ودیما یکدنزب دنکبم زاک

 لافگ شرم نیاذاب ناهکان یلو
 هکتیاات « دهدیم همادا دوخراژاب

 . دسریم رتمیتنأس دنچب وا دق

 و یناشاس تم اجنیارد
 .دوشیمغورش هات ملیف بلاج

 یکچ رک هناخ كي رد درمنیآ

 اههچب كسورع یزاب بایس|هک
 .درومیزورو دنکیم یکدن زدشابیم
 گالویهوایا رب هک هناخ هب رک هلیح

 دومصیارب هک یتمحز

  فاکشز|مامتیک دوس اب هماکنهو
 . یاهتحساهدصو درنکیم بددریز
 یلامنیم یاههقحاب هبه هکر گید

 * دوخیلدنمرب اد یچاشامت
 ۰ دنروآیمرد شوچ

6 



 هیق يلیف : هلجم را سگ" رث میلعپ
۳ 

 نمیئامنیسیگ دنذتا راد 1 9 و

 3 ص۶ یراد سلف

 نآ هباش+ یتاک رحاب و دننک هی

 دنهد ماعت
 ثقیفح ۷ دو هت نا ناینیلو

 نم و دداد دوجو یدصب هلصاف

 یصخش بداجتهب هجوتاب , ۳

 هه ميوتب .ملاوت نیما تم با
 ناکشیپ رنه یکدتز تارطاخم اگشیب کدتز )ما

 تسآ نکمع ۰ 5 یتارطخزا ابتیم

 ناصاوغای امیاوه نابلخكي یارب

 یلف زا یزوس

 نم رخ .مید رکیم هبهن | د«ناتسودنه
 نیمذ یور كشخ هاک زا یئاه

 و ءدش هدیج فرطن ۱ و فرطلبا

 دن زب شتآاد اهنآ هک دوبرارت

 متشادا دیردام شقن ,نم ملیف نیادد
 دن زرف یوجتسج رد یتسباب یم هک

 نمرخ دعدوب همیسا رس +۱ هدف
 دن زرف طسوت»رخالاب و مودب شنآ

 مباپتاجن شتآ نابعزا شیوخ

 یدر یدادرسلیف عورش زالبف
 دن دیشاب بآ |رمیاهسال و نیمز

 :دشاب رتمک شتآ تیارص رب

 هاشم هنحص دنچ رد نممهنبا) )لو

 شرت ومدوب هدرک یزاب قوفهتچصاب
 دوب نکمم هک ی تارطخ زا ینادنچ

 یدادرپلیسف .منشادن دیایپ شب
 شنآ نمرخ طسوب نم و دشزافآ

 ریغ روطب همندکی یلد متسیود
 نمرفن هب نمرخكلب زا شتآ هرظتم
 هاکات نم و درک تیارح یرگید
 *فرطرهزا اههلش طسورد !ددو
 نانچ ءاک میاه هدون ,میپد دوم
 و رادربملیف زجب هک دوب خر
 هتش لیقترچ یدد هک _.شرایس

 وات ینف تتیهزا سعچیه هند
 یرطخ وشتآ طسورو نهنج# ف

 هدواب مرضاح

 راک یطدد نمیار
 واختفا تباچن دوب هدم؟ شیپ

 هک مهیا ه داح

 یرگبدهاشم هتحصددزاب .. مراد

 نیم ۸۵۵۵۲ > .مساب یملیف رد

 بیم مدوخ ینمادکأی تاثا یارب

 مور الاب یمفترم نوتسزا یتیاپ

 نوتسنیا یور هکیاهسم رس رب و
 ران

 دد مداذگب لک ژا یحات درادرارق

 یاب زا شآ یاههلسع زین نضنیا

 رم و هدبک هناهد نابسآب نو
 دهدزا رق دیده دروم

 نیح ددهکت قک نسب ناد رگ راک رو هک تقک ۱ راک

 ۹ 5 ۲ زر ها
 جو

 یار نفر

 ۷ و ری ۰ ح

 اب رض اب « و دو

 محورحم و هو .تخ هی ط و شوق

 بن ناکتبپ تب یاب ۳ م دم
 نا هم وب من ۳ طاخ :آِ

 ۳ اصن رخ + رض نی هک وب

 نوح و حب منک اتغ پ

 و هداد روسد



 - رنه « رگیاتساد و ر»
 لد یاقبااب هکب راک هژات هشس
 7 ی ِ
 تس رب توهش * نخ نا رچ وات

 لاب وجو نرتسو ملیقرد مح ری

 بجعو ءدانلایزاش
 ب تداع نیا دوویلاهرد لق
 هدوب ابملف ناک دت زاسو ناک دننب رود

 ک هچ ره ) ناکشیپ رنه مات هک
 ورییفت (:دشاب

 جدام كیردرف «(فو رب نتکنیل را
 تگ )2 ۱

 تنارسل یزاک + (لکس كیرد رف]

 یبجمت و دنآهدوب ... (جل یچد)
 لثم یئامسماب یاه ماش رکا تسیت ام

 «نوبیل كجد4«نیانک روبتش داو

 کو «یستارب وناسورو
 تنآو و «كلاایاتو
 دی دجیاهه رهچالعف هک < رثیا رب لوی>

 رب دنتسه ًامنیس ملاع ناثخردو

 نانآ تعقیقح رد اریژ « می دوخی

 تسا هدوب هداس هک یرگید یماسا
 ۱ دنا هتشاد

 مه( رکیاتسادود) ۰ تپج رهپ
 (لبتسا كار) !دتبا نبرباص دننام

 زربمناک دننک هیهت نوچو هتشادمان

 دن |هدادن صیخشت یئامنیس ماث ارت"

 ۱ تسا هدرک رییفت
 لیدوآ مهدداهچ رد( رکیاتسا)

 «نوتپاه تسوورد ۱٩۷۵ لاح

 ناهجهب مشچ «دنلیآ كنال» تلابا
 یا هثج یک دوک نا دودنایهزا دوشک

 هک ی ماگتهد تشاد یوق و كرزپ

 شنطومردا ردوخ یئادتب |تالیصحت

 و تشم اد شناسالکمه دنادتکیم "

 هدزناش نسرد یو » دادیم لام

 وتسویب یئابدد یورینهب یکلاس

 دوب یشوهاب و كن رز ناوج نوچ
 تادرو اب ردتمدخ رد مامت لام جتپ

 ناباپ شحمب و دنا رذک هفیظو ماجن اب
 «هكنب ورت ات كروب ون ورد ۰ هرودنیا

 دد .تفرگارق ار كيتامارد ءرود
 هب (رکیاتسا) هکدوب ناوا نیمه
 «نازاک ایل ناکشیپ رته» یوبدوتسا
 دوخ شیابن نیلواو دیدرک قحلم

 «هناشیقسوم»مانبار یودورب طب

 یئاغوع نانچو دروآ هنحح
 نودب اپیدوویلاهرظن هک د

 دمب كرزب نادرگ راک (ناشب
 . ناتساد «اذرتو مادد ملیفا

 شام ی

۹ 

 ۱ لیلا بش 0
 یاه تیقفوم هک یگ رزب روتک ۲ «رگیاتساد و ر»

 مح رب «نشخ نادرم شقن یاشا نوهرما رب وخ

 1 دنادیم تش

 یراک هژات هشس رثه كيهکلت

 شب وخ بیجعزاکتشی اب دنا وتیم مه

 هک دهد نان یئا رس

 ؛دنامس اب ضعتذا ناهد

 هک دوبهدبسر نآ مقومنونک |

 هدومآ راک نادرگ راک ( رگنیمربوتا)

 دوخ یادصورسرب ملیفژا یلر
 نيا) «لچبمیلیب یماظن هک احمو

 شروشید رم مانب ناتسلکن | ددملیف
 ار(دمآ رد شیامت ضرعمب مدنکیم

 شقن « دنک داذک او ( رکیاتسا)هب

 هک لدکنسو نشخ سرپذاب كي
 محد؛تین اسناذا یئوپ نیرتکچوک
 » تسا هدربن تقفشو

 باتسا)هکتیازا دعب

 هباد (رگیاتسادود) تسناوت شقن

 د2«رنهو هیت آ شوخ روتک ۲ كي ناونع
 :..دزاسیق رعم ناهتمالمپ ابثینن

 یدادزا رقهک هاملکد یناک

 تیقفومژا مادوب هتخاس دقعتم یواب
 تقیقحرد هک« «ژادناراب ردو ملیق

 رد( رکیاتسا) تیمهااپ شقن نیلدا
 هدافتسا ؛دیدرکیم بوم انس
 یوقاچ» ملیف تسعن لرو هدرک
 لثم یناگراتس لب اقمددار «كرزب

 داپ (ونیپول ادیآ)و (رتنیویل رش)
 رورای . مسلیف دد تکرش

 ادربتسد بلد( ای نر

 ۱۳۳ و ۱ تراک باید
 ۳ را یژاب سوس 2 ۵ رم ات رد یمی دف
 3 یملی لا ۳ ۱ مردرعیاس ۳

 ۶ رپ ناشر میت

 ۳۱۵ قم
 ۷م رکاب فلتعم

 ی نانوط ید ۰ ت

 ی ورک دهاوخ +
 . یهالک وا ملیف شب

 ] اج تا وصعم زا
 رانی در ۱
 0 رص (تداک وب )ینیب شیب

 ( رکیانسا)نوچ تفا
 قامت تد

 ۰ شروش
 رروآ دوجو 5 3 ض ر
 ناهربد لیلد 22 1 وار اتقیقحهک یشدوش

 نوی رب ولت

 تسخن لد تا
 ار شیلیف هکر «یندام» همانشیاست
 "ارآنیاووب هتفرک داکساهزیاج و ورک زاب (نیانک دوب تسن دا) البق

 ایتیس تغتیاب رد

 زا نامز نیمه دد ! دوب

 هک دن دون توعد ارید

 نز ریروصت هچنآ زا شیب اقافتا و
 یر دروآ تسدب ترهش و تیقف وم
 زکیه یاجب شک دندرکیم وژرآ

 هنادرم ةرهچ,(نیانک دوب ) هفابق و
 .دهاشم «یترام» رد اد(رگیاتسا)
 ۰ (تبدب زا تشک زاب» ملیف ادن دومنیم

 اب هبیاقم لیاق الصا هکنيا اب
 وایلبق شزرا اب و فورمم ران آ
 ناکشیپ رثه اب نوچ كلذعم « دوز
 " اتئآ و(نیادترباد)لثم یفورعم
 تیفنومیاهزادن ااتدوب یژابمه(كریکا
 . یاهمطل شاهتشذگ ترپشب و تفاب

 . دروابن دداو

 ژالیف لاسدنچ (رکیاتسادود)
 ...هبدرگ |دج(یسارک یلاس) شرسمه
 بلعاذد نونک ات هکنیا دوجواب وا

 ۱ راکتیانج صاخشایاهل رشی !میلبف
 درک یژاب اد تشرس دب و تسب
 ومدترپشزیپ ظاحل نیمهذار

 یک دن )روا دپعم تساهدرو آ تسدب

 ناب ربمینعم مامتب درف كي یصوصخ
  یکژانبوا , دشابیمسود رش و
 "ی دارند ملیف ود رد یژاب زا
 درگ لصاحتغا رف «سدقمان ربهد

 . دابقا شدرخ هتکیروطب . تسا

 خراب نیلوآ یارب ادا ملیف نيا
 ددذدآ (رگیاتسا) . .تسا هتشون
 انچنآ یسیوت ویدانس رد

 اوتب هک دروآ تسدب

 ب



 ست بایاط رهچ وه اش فا ون ۴ هل ۳ یمیخلت و هجرت 1 ناساگب ول : ژادرپیم هاتوک (سناکس) كلی الف هک ی اهلحص نداد ناشن یارب ۳ ها حرشاه(ت۷) سي قوف صیفدنو ام( تک روو دنمات (یداتاک)  تلطمندخنغود ی آداب ییاعم گرا یسنادرگ راکل وهآ 1 ۱ بده 1 و هنحص رگ :ناکخام) دشت
 رهش ناپابخ "ِ : (تاشکان ال) 1.00 - ۲ ی شن دا ملیف نادر اع 1

 .تکر ح ولج فرطب هگیلاح ردودرآدرارق وریدایرد نیدود 5
 ۰ .دهدیم ماجتا (ناپ) تکرح نس دود ۳ یمادبتاو اپن ران راجفنا یرگید ۳ « یو و هنحص وسو ۰ ِ / [5 3 هو رک ضردرا هکیم تلاز نزن فرق لس دوو رو هما خان برس (امادا) ملی ۱ رهاوجهزافم نی رتبو مقوم نیادد ودر گیملب دبت (تاشم وب ده) هب (تاش عج نفت و 2 تسادومنوم ملیف عوو تندل) هکتبز ان هب ام ولچ ردع ] وددرکیم دادیدپ دودآ حریا و بر : ی تسایرادملیف لوغشم دنکیم رد مک ۱ و یاه كيتعت بلاطم سور

 ب ی ۲ هن دنکیع ماگ نی رد وتو ۳ مان ۱ اب ی ۱ وا 2 من ةبونم رکیدکسب 13و و ییصطید ۳ ۳ 3 1 (تعیا) (یآنرلکر میم ها [ تی (یناکس)۹۳0۳۸۵۵ ۳ لب ةادش تشجب نیا هک ِ
 خزر بس نحو یشامم البق هکتما مذال (تفک) . (لح) ۱-۲۲۹50۲۷8 ۰ ۳3 ارت ۲ امو دنک یم هدهاشم جربا ۸۰۰و 6۰۰ بیئرتب اهن ] تسیق هک یکیت اکمشژرا دد تحب یا رب - ژادنت دابع مهم (یابلاکیبا) هک تسا یزینآ ۳هنحص یدزماس هقلحهس نب رتیددد دز تکرح ب ۳ ۰ (یوا تک) (ترزنبا) ۲ کام عاونا (تدیرب) ۱-7۲ 4 ۲ زگ 2 ناف قدر وطن دب 1 6 ]اب میس یمادوا وی .؟ هتحهردو میدر نی رتب وب . هکت سا ۳ ری ۱

 رقن ء هتسصنوچتسا .(یواتفک) خریآ تروخ 6ارووع- 17۴ و (تاشمویدم) عوضوم تک تر ره درود 2. درمان ی تاک ح یدنب میمقت َر ۳ كن دز )][,موو - ۳0٩عتاحالطصا (وعع) ۳
 وورهرد (حریا) یشورف رهاوجهزانم یولج (تاش رس 0 ۳ مار مویدم) ۸۲0/۷ ۲ تن ی كيدد  تکرع (ناب) ۳۸۱۲۱ ۰ ۳۹ ِ ۹ من # تحاسنا زسب قوف تاحالطصا ی 2 :یوا تفک ) ۳ هنحصاب ر.دیامنیم ن تشب 7 و ار ارباب ومنیرکماگ۲ یبکییغ كیدقا ۳ 1 2 نیب دودو عوضوم تکر حس هتشذک الی هک تسا۲ هنحص نامه اتلفغ . دسریمرظنب رکفتموا (تدزنبا) ]موععج د (بآذولکر نی دود تک رح - ۲
 ار.دوخ تروص :(حرما) دوزگیم .دزادع وضومزایدابژ هلصاف نی دود 4 تسا یئرم  هنعصدراو(نیرمن )هکیلاجرد الوسعم و تسا عوضوم فارطا . تک رح(تلبت) "۳۲1/۴ - ۲
 9 ن اب و زن س رود ا]ومعم و تس (كا رت) ۱ < اب (عا) ی اتس) و 5 ای نیا ۲ ( یلاد) ۲۱0۲/۲۷۰۳

 3 ٩6۳ ۰ لصافدح (تاشمویدم)ودریگیمدارق 9
 .. (یواتک) (بآزواک) مو .(تک) 6ل ماقا مينکیدادربلیف اددربت 1 تت ب .تسی یدو رض نادنچ :اقوو هدادرا رف كئج نادیم مدد (نیرسن) دن زیهدنشبل (جرب1)هب (نیرش ) اصهنآ نتناد یلو دنکیم هراشا یا هلصاف هدر وتیما دن دود ی (بآواکر 6:60 هژاب یاههنحص لصاف دحهب هک د داد (تعک) ۲7۲ :مدد تس_ 2 تف دوجو زین  یرگید تاحالصا ی 0 هر هلیزوم - 4 . دنذش هدید لبق هتحص اب یاس نیمه وب ما یناشا یادم 2۳ .(یرست)د (عسعا) تری رک 2 (لف) ۲۰-2 ۳ (تاشوت) ۶-۲۳۵ (بژر ور 27 ۲ ,ميقتسمیدادرپ ادص "۱

 ی هم 1 عو ود یا همادا یاهیلیف رد جدیا) اریذ هب دمب و اههقلح هب (جریا) 3 ناذاب سزا هنحص

 میرن دم 1 (نیرست) -7 یلوادداد دوجو (تاک)
 ی ۱ ی ۸۷ ۸۷ یمودو(تاکا ام) "0

 تاک ام) (تاطوت) ۲ویو سوو رو لب یرگیدتفلد(یو
 _ اتیست)و (جعا) تاک ) 0

 ۱ | نیرود



 عود و سر مد هد ما و ما مو تر ور و ور هر تا هو هر حر خر ور صخره ور هر جم ۰

 تسلکنا رتنام وک ۵ تضهن |
 تست

1 

 و

 یا رسب « ناسپج رصارسرد دنا

 دوطب یکدنززا شنیزک و هدهاعم

 دب دج مرف كبر

 یدادرسم هرهب ددوم یرتهرثومو

 دد.دش هتخاس یاهملیف . دریگ رارت

 ًاملیس هدرپ ندوشک ناکما ویدونس

 هدب دان ًادبدش
 او یأبتد یوسار

 «مینکیم تمدخ نآ یا رپ »: زا هنحص

 تاساسحا جییه فده هع . درج نامزآرد هدد هتخاس مایف

 رظن هطان زا دوب كيلاما رد یاهحوا كماب یانسلگنا مدرم یتس رپ نه +

 | ذها وءامنهس تدپ دل اپ و رب الماک رثا شب ۵ وه مایفنبا ". ات ور لواپ یافآ

 دوشم بوس>حم دررب راکهاه ثكچ

۱:۷ 

 ۵ رب ره و
  ات و

 اد

۰ 
 بملیف هدنژ

 هک م یدقتم ام - «

 یاههتسحصو ؛ (یهوباب) ل ,

 و دزاوم هک

 رت نیاب هک یئاهناتساد یک دن ذزا بیت

 رطن ژا) رتفب رظ دناوتیمدوش هتفرک

 داوم زا ( رنیقیقح : یفسلف موهقم
 دوخ تکرخ . دشاب هنفق یزاب

 .تسایمبطیفابیژ یاداد هک دوعب

 دداد هدرپ یددرب یصاخ شزرا

 شزداندریالاب یارب امنیستبق رظ
 و هددوآ دوجون تنس هک یتاک رح

 و یسح الماک . هداد لقبص نامزاب

 تسا زیگن !تفگش

 ودنکیم ناییاد تک رح امثبس هدرب
 لیطتسم .عب رم

 زا قا4نحیص رد درادک لو
 رک رد و هتفول ازوپراتس هکتسوا نوخ رثا ملیف

 تساهدوب یوزا هدمع 4 ظزاررت "7 110 5*والپ مو بنات | در

 اداوس نیخروم 2۴

 نور وب حر حجم

 عر و اف لماش 4

 نایصع
 و تعناس ادووخ نابادخ

  «نکلیلعت و هب رجث و ن اچ مت جو نیب
 و قبقعت زاد زاس و سانشب

 33م رهام فطل یمن
 یارباع هک یئاهدامش دنتسه اهنب

 اهلسل ادوتسدنیا ۳ |هدی زگ رب دوح

 واوم ابهپجاوم یارب رتس رس ارام

 اریفسب و هدامآ . رضاح رصع

 دن | هو رک

 تارظن نيا ریثأت تقدب نم

 كلو نولا:تیاد یاهملیفرد ار

 ۸۰ ماهد رک هدهادم

 زد هک ی ناسک زا رگید یکی

 رد هکتساتور لواپ ؛ دزاد هدبع

 ملیف» هب موسوم شبانک پاچ نیا وا
 هک درک هدیقع داپظا ۰ رتناموک

 ناهذا نثخاس نشوررد دیاب امنیس

 یمبصموسيعامشجا تبب رن و یمومع

 تم دخنآ[آ یا رب »

د تشها نوسرب رگ ناجرثا
 الا هد ابر جوابار روشآ نیا رثل اموک 

 یوم

 نآ يلاورع



 اگنس ریگیهام كب
 رف وخ تاحااطم « رتن ام وا تعائ و «نالیسد و رس رد یل

 را ملایم ی زا يا هثارعاش تاذیصو یآ ی هک تسا تبارلب زاب رثا می تاکن و ءابش ورم و نان ر.هوجو :
 داد رپ یم مس رب ددرگ اهن آ رب حرعم دم هک ی ریل ورم" یودب سو و

 وا تمتض هتیچ هیون داوم و لفابم یملبق لیوان د نیا باتکژا , دشاب هتعاو #
 هم یادم تذکر س ۱ یک تیج و ؛تراج دن امقاو هک ,یاهزیچ و ,دیدج ۳

 , هنج 5 نا دودرو هناتسلکا شور تب. مون موبع و  هلیسونپدپ ودشوکن « دن داد دو ه . ایت ب یاهیلنو

 زا هقح هرخالا و :گننج نامزرد " هحرف دنا اب ور و قو ر دوخ یمطق هفبظو و تبوومام تاب یار همه . دنک داراب

 یدتهتمتاپ رشن وتافبل ات یط .تنح هژویدسا هکلب:یصتشدی اف طظ ه . دوج وانس دبداذلگم ۰ دباصن ءارج وهدش هتخاس یماخ فدهو رولنیم
 نب نهم وا ی تسامدش نا یابند كب « .هتساو تحام و رقبقح ءابشا ,یقیقحنان ذ و نادرع اب یرنه ششوک كب لصاح اهل

 تو هنرریمش ر قلالعو مفانم شا یاداو و دهد سیخشت اد یقیقح تاکنو نیا ,دناهدوب عاقتنا سوه یارب

 21 رطاعب دنتسه مهم اپیلق
 ۳ ۳ هسک یشقن دروم رد ناشناگدنزاس
 1 ۱ ژا یمومع راکفا ریونت دو تسیابیم
 1 دننک یزاب یعامشجا وزایسایس رظن
 دا رماک و .دن اهدوب نمومو یسم

 لاثم ود#9 نیکمتوب > و «تلاخ
 یودرهست و ریمدامشب هنبمژ نیارد

 دنووب یتاغیلبت اهملیف نبا

 دن رو فدص نتشاد!نودب
 ؟یب روست شا 2 ۳

۱ 

 عهب شا یفیفح تیاا یادا» 1

 تاساسحا جییبت هلبسد كي.هکنآ ح

۱ ۱ 
۱ 

 اب ؛ ددوآ دوجون یوم

 و ؛ دوش شاءدن ژاس یا رب نابژاپ
 تسردان و طولغم طب هلبس و كب اب

 + یعیرات رظن هطقن زا دوش
 *و هیچارم دروم هدنپآ دد

 ... دریگ را رگ
 دیاب یقیقح و هقالخ هشیدن

 هب را کب دشاب یفپقحءایشا اب

 هک هل دود زا جداخ دام
 دم داجپ| جی رفل هلال
 دی راذگب .دزاد رپ فاشتک | ووجنس
 1 این

 ۳ ائآ وم» زا یا هه یاه هنحص ندرک یمادددد ی

 یسد رب

 همشچ رس رضاحیحنام]
 راط هنبمزرد ریو یاهمسررب ویاحت عون سوصهپ اذکب . د

 ریست رو یتیم دیاگ 1
 تساهنآ زا یکی «نالپب

 ۱ نی ۲ ۱
 ۲ ۳ و ۲ من 3 زد نفت تا

 العرد ؛یواف رطزا هدشعادبا دعاوتو ل : دشوکب هدنز نیماضم و ۶
  تضهن وبا یاناوج وا يرايب , تعاذ۴ یلکربثاث ناتسلگنا بس فتو اد ۲ لخا یاهسیژادرب غدد نم 3 ق وصا هک تشاد نا وتبما یکش .تسا یت رهالف رثا ملیف ِ ۱ ۲

 هر * هک دل هاهرارف صریذپوروم یودبیگ دن زق یذ+ زا وب دون



 یفونکت رهش (تیدیا ات اجنیازا)
 ۰ دروآتسدب ار

 سنددالیدوج-رتسکد نوتن [-۲

 ( زا ریش)یلحسدمحا یاقآ

 نآ ربث تیجدن ادم هچناتچ
 .اوع و تسا رت وزنا نویلسکبژا

 ریف رتدراکاوآ نایهاوخ ص داوقرت
 رب )ناهلوخ امشب و »۲ رتکشل

 ادک رم رم
 کم وب هتک

 لوف دروص ره رد دش

 واجب فرح هحشت رد دن

 اش یروخلت تعاب هب

 مهدی

 رب یاهملیفژا یکیهکنیا درجس
 د شیت اد رتکنل

 و هدرسن پاچدلج یور
 -میامت دونشوخ و یضارار شنا

 ظق اعادخ
 یدامدعا اضریاق۲

 امشد زد هچب ی رعمیاهملیف -۱
 یتاحفص اهنآ هزاب رد هک دروشم
 لاح حرش الثم و هدون لاغشا
 و سول ناکشپ و ناک راتس

 ؛میامن جددا رناشرتت
 یتیلاعف المن( یمودتور)-۲

 یلبف رد رابکب یلاسرهو درادب

 دیانیم تک رش
 من ادیت س۳

 راگن رزان روسیاق
 همجا رم یکشیپ رنه ناتس رثههب

 دش .دیهاوخ نوح دییاخ
 بوبحم هثپپ رله سکعانش

 دومنميهاوخپاچ یدوزب مه ارامش

 یدمحا دمحا یاقآ
 اسم اض.داقتا ددومرو

 دو ميهاوخ مادقا

 هدا زیناهبهب اض رمالغیاق
 (ناداب۲)

 جاینحا دروم یاههرایش- +
 اه نآ یاب و تسادوجوم اش
 یشپ همی طسوت دوشیم لاید۲۰۰
 ات دیدادلاسرا دوخقبتدسرد ]اب

 دوش هداتسرف ناتمانب ۰

 ( تشهبنرش ) باتک -۲
 ات دوشژاغآ هلجمرد هکیتروصرد
 هجیتن دد تفایدها رخ همادا لابود
 هلصوح ذا هک دیامرقم قیدصت

 ؟تساجداخناکدنتاوخ
 یوسوهدراشی ریاقآ

۱ ۵ 
 مایفرد ( دیراندد ) - ۰

 ( ددرکبمرپهاعبیل)

 دن داد تف ده

 رک ثداوتسا) سکه-۲

 دومن ميهاوخ پاچ هدنیآ رد مه ار

 هبدش رزم رهیاق آ
 پباچتمسق رد امش هب رظا

 و ناکشی رنه .كرزب یاهسکع
 تسا شحمهابتشا اهتبس ناگ راتس

 ( رجنب

 (یداذگ واتس ) ددومدد-۲

 هراتس) ام اریذ دب راد نامروذمم

 ندرگ رپ یارب یلاکد اد(یدادک

 ۱ مینادیم هسیک
 یتساوخ رد در وم تلاط ۳

 هرامشزاو دشدها وخ پاچ ببث رتب

 میاهدومن عورشربن هتشذگ

 9 زیگناروشزیشود

 ادووخ ماندعبتم میدنمشهاوخ
 دسب ونب حضاو

 یوسو»ه دراشی ریاق آ
 دد ام قوشوخ هدئاوخ

 زا یسکع پاچ یاضاقح نابیلسچسم

 رب ره رج ره پچ با

 سکع اهدا نون ۱

 و دلچ یورار ( ودداب تب ۶ ريز

 میآ هدومنپ

 (كر زب رونا؛) ملیف

 یاینیس رو ودراب

 داد دنهاوخ ش
 یارب یئوهد یو زا - ۳

 سددآ وتسا هدشننا ریاب ترفاسم
 تسبث نامس رتسدرد رد یو

 دنم وری خرفیاقآ
 ( تشعو هناخ ]) متیف دوس۱

 هدپمب اد لئاقلد سیارب تششو

 تشاد

 موتتاقملیف رد (ندل ام لاک )-۲
 یزاب اد لیدوک ب حاصو لتاق لر

 دوبنیم
 ملیفدد سیارپ تلنیو- ۳

 ۱۱ تشادنتکر ش (موتن اف)

 شونیم مناخاد ة[
 یامنیس اردوب زم#ملیا بس ۱

 لاس زیلاپ ردو هدومن دداو ناربا

 اد قونسکمنآ یاجب دوبن دوارگ

 م.دومن پاچ
 ناگدناوخ ميداودیما

 نیا کا ترب نادادفرط

 یار شبام نفره ۳ یداج

 و 1 یی
 ۰" ی دیاهاتا ۳ 

 اضریلع نیژرف یاف ۱ ۱
 ار < روت امه - ۱

 ۳ یک (دیدچ رم ملت
 ی هگ ووب_یمایف نامه

 س ووپ هدمآ رد شیاسب

 ۳ )یکم س ۲
 و ییررطاصد میدوف پاچ

 5 اروب ز«سکح .هیدوب هدوش
 ۱۳ رپ هوا
 (نادابآ)دوپدرک دمحا یاقآ

 منشیرمان کیا تل -۱
 1 ۱!دون

 _ رلدمآسکشیاچ - ۲
 رردنب الما هلجمدلج یود یراستان

 زا ییزج روب زم ناف وم-۳
 ,دب ًایمراعشپ ی اهذیس یاههقح
 ریحم-یمشاه یلع نایاق آ

 ادهشم) رگیدیاهدع ویقا رع
 . ملین كي شیامن ماکنه - ۱

 یدسکع (هلاناک اب رامانیچ) بلاج
 دون ميهاوخپاچ دلج یور ار

 تسا یندم(لاب ناذوس) -۲
  ردو تسا هتسویپ یدزبا تمحرب

 یمونصم یاب كياب شلبف نیرخآ
 ۱ : دوب هدومن تک رش

 چرم یمهفن و یک دن ام بقعس۳
 ۳ وب هدشز ی« آ حاضنف | دم شیب نآ

 0 ولن او یرهم هزیشود
 . شهاوهب اب اد سکک رب سکه

 ۵ ناگ دن اوخا یریثگهدعو اش

 رب . .میدون پاچ هدامش نیا
 گم یاه اضمااپ یاهمان

 و طح كياب امش

 لیگ تداون-ا سکتعپاچ یاضانت 2 هدیسر هلچم رتادب تسا هده
 ۲ ۰ تسا هدش

 نو یی ده
 ۵ روع رد و كي د
 الدلعدس رب مد رو بارد ۷

  ملامت
 اچ دلج یورار
 ۱ نابهرداهرف یاقآ

 سینک ینوتزا - ۱
 ثارپا یاهادشمرو یدببتم

 تشا
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 اره ه) ) رمعس لووس نارفصا ز و

 نیرتممژا یکی هک حات یتاتس ناپفصایاهامیم
۳ 

 دید رک حاتتفا

 2 یامتبس مع

 اق۲ ملقاب دشاببم

 3 ریس ابا ریخا یلعف یدمسو دیشروخ لک تا رضایا ۳ ۳ اس" یاس

 دز ملف اب پوکض ابنیم هدرپ 3 دهارخ حاعفا یدوزب ن

 . دیدرک
 ۱ روررا نوبامه اس هه

 دوب بوخ دایسنآ درک داک و دادشیابن تشپبیددا ۲۸ ا او

 اد هدش ینج نیسای لبعسا فرخ زم ملبف نا ربا یامثیس ۰

 اد نیطابش هناخ یلاع ملبف مهنآز!سب و هدادشیامت زور تدم

 ؛ دیامن شبفتسم ار ناهفصا یلاعاات هدرادذک شیامن شرم

 دود ۱ . تدماریلبارطیئابرد نادند ملف كابام یامنسه+

 تای نسح دوببوخنآ درک راک وداد شیاش

 ناداب آ زا ربخ دنچ

 مادعاب زورهدقه ملیق تشپسددا +

 و نیرتهژات هدنهد شیابب؛هه قیادصتب هک دیشروخ یاینیس

 تباقر تسیدنچ ددرکیمبوسحم ناداب۲ یئانس تملوصحم نیرتپب

 اب حالطصاب و هتفرگ رد تفن تکرش جات امنیسو نآ نی یسوبحم
 جات تایچاشامت ار املیسنیا ۰ یاهبرتشم نوچ هدومن اهن شقک یوت
 یاهملبف جات زا لبق درادیمس دیشروخ امنیس و رنیازآ دهدیم لیکشت

 ب سوی رتمید - هقرخ - ورم یاپملف هجنانچ دهد ناتناددوخ

 - یداتشذک رس یلاع مارد | ریخا و تن ابلاوسن رپ - متپج سون اقا

 ریظتیب رثا رگید یفرطذا .تساهدادناشن حات انسزالبق ادنیچود

 هدام۲ دیشروخ ابنیسرد ناکسورعو ناناوج_تشپب قرش هتف ژداب رب
 نادننقالع هیلک يدونشخ امنیسنیآ یاههمان رب هتف سپیود:تسا شیامت

 نپا قوذ اب نابحاص تیقفوم - هدومن مهارف ادیمقاو ناتسودرتهو

 ميدنموزرآ ادامنیس

 شیامت اب ۳۹۲۳۱ خیدات رد سک دسیساتل ادبدج یامتیس 1

 راثآ زا بلغا امنیس نیا یدمب یاههمان رب دیدرگحاتتفا ژابدنی ملیف 3

 دوشیم هتفرگ نا رهت ژودنلوم یابنیسزا هک تسایئانح بوخ رایسب
 دی امت تف رشبپ دوخداک رد دوریم دیماو

 نژپواتسپ وهقب رطب - دیقسسمسب رک -شوررف رب و شزدااب ملیف#
 ؛زآ ذا لابقتسادشهداد شیابن_ بشود لوصمبط حات امتیسدد یلویعم

 -هشچرد«سهس.امنیس نیادد شیابن هدامآ ملیندنچاما دوب بوخیلیخ

 .دن دادا رین او رف تیقفومدیما.روپیشت ار یاهن زاب- هنهرباپستک

 یدیرف دیمح

 مرتحم نیرفاسم هجوت لباق
 نابفساو زا ریش درون یتیگ

8 
 مو عضد

 | دم ری ربچ رج رج  اهناتس روش

 [تشر])نا ریاامنیس 1
 یو تشهببددا ۲۹7 ۲۵)ودژا ربیخ ناردادم زن ملیث

 + تسا هدونن هجوت لباق نآ درک راک و

 (تشر] نا ربا امنیس
 ابقتسا و دشهدادرلشم امت تشهس د ۱۳۰۱ ۲۷ زا و رب و ویمش ملیف

 ۳ ءتساهدوب ,مطسونمو یلوسم نا درک راک و

 (تشر) دلابامامنیس
 2 زا یتفاص «یرک وداج» كابامامنیس حالطصاپ و یدنهملیف

 رووب طسوتم نآ درک راک و دشهداد شیان دادرخ لواات تشپببدرا
 ۰ تسا

 روپ نیسح دی رف

 (رهشمرخ) داحتا :امنیس
 لابقتسا ابو دشهداد شیامن زود «تدمموتن اف یفاکیرمآ ملف
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 دوب بوخ نآ زا لابتتساو دش هداد
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 لابقتساو دش هداد شیابنزور» تدمدوام هسوب یناریا ملیف

 دوب بوخ نآا
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 دوب بوخ یلیخ
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 ۱ تساهدوب بوج ایی رقت نآ ژا لابفتسا و ذش هداد شیان

 (نامیلس دجسم) نارباو یزکررم اینیس
 ۲۰ یلا ۱۸ ذورزا یکیر (دیفس سسی رک ملیف

 / . دوب بوخ یلیخ نآ درگ راک و دش هداد شيابن

 .یوسوم دراشیر
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 ۳ لنع دراو زگ رم دشاب هتشاش

 وایم تشوخ وت یوخین
۳۹ 1 
 اپ مد یزاب مد یاب ۵
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 تسخزا هتشذگ فالخ رب واب نیا

 ماهد رکن میطعت شلب اقمود صوت

 دوخ شیپ... بوخزایس بس
 مینکح رطروطنبا ار عوضوم
 تسابش اب قح هک

 هتسا روص نه مه ٌامح

 تسامکآ سم طاب ردهجت ۱ ریز

 ما دراد ترواع رگید باب

 دنا یکب نامدصقم

 یابشج کیلاح و
 1 دیوگیم ۳۶ رایت شیل وضع

 كاپنک هب ابآ « بوخ

 میو ریع
 یاجرگم ميوريم هک هتیلا

 زا ... میرب میتاوتیم مهرگیه
 نوج دوشیمزاقآ تسل امفوت

 هتمه ود قرظرد نم همان رق

 . ددرگیمیضقنم شش ده هدنبآ

 موج

 ینسمیو زتمنژوادن وگین

 اهنت ولت لاس هد تنم هک تسا

 هدوبمرگ رسشدوخ تا رطاخاپ

 تسا نیازب شدیاقعزا یکید

 اهنرحلیبف ,نیاو تا زجسپ هک
 «لپ»س ریابوا . درادن هدف

 هک ایزاتسان آ هدازّوم نیموخ
 واد زما یگلاس هو اش نسدد

 .دس یع س ٩ هدوب

 : دبوخیم نینوب

 سن رب یمرگ رس ورلک بقج
 لد ون و لگشرخ نان ز بیقع
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 < رلدآ یداپ
 1 اب ی رب دا ربا

۰, 
 رفتپ هوا

 نیا رظن زا ؟دیتسه یژانطو

 میوش لئات وا تاقالب رتدوز

 مب ددیم یتتطنس یا ریاب

 اهدرک نتب یللجم سابل

 دارسرین یتسیقنا رک تا رهاوجو

 تسرد , دنکبم نی زت اد میاپ
 یولجهک متسه یشوگ رخدتنابه

 دنشاب هتخادنا هدنرد

 وح نز امش نوچ

 :دنکیعیف رعم ارام نیئوب

 لب سن رپ ترضحالاو -
 ك ری دلا راهنو

 وهد رک شارپ ور سی

 : دهدیم ناشن | رم تسداب

 سشوددنا رگ ترضسابلع_
 ان واالوکیت ایزاتسانآ

 بل رب هناقمحایمست «لی»

 هک دنادرگم رب یورو دروآ یم

 شناوژاب یورار متسد . دورب

  میوگ مو ءراذگ یم

 لم ترضحالاو ایآ
 انهءاس ار راغتفا نا دن رادن

 فرص قاسفتاب یماجودنیامرف
 هک اتچنآ منکیمرکف دنبامرف

 منه دنیاسرف یم دوص ناشبا
 دشانزیمآ هارکا ام یتبجح

 لومررفناسلک نیا هکلاحرد

 الماک ؛ هررآبم نابژرب ادزاو
 یانآ نیا هک مته نلمطعم

 یگنعب «لب ضرب»
 دن راد شب روطا رپمااب یک کلا

 بآ نیت ناشیا هزاچا نودب و

 0و وا

 رد ملیف ما ل وال ر یا۱# راعاب
 .د» رگ راکسا» ریاج ذعاب قفوم «۵لاع

 ات یص بش تص شا

 دن ز وی

 متسهزا ودیما فصو نیا

 ی وکبن هجيتن دروخ رب نیازا هث

 زا یس «لی» . دوشب لصاح

 فرض رب یتیم نم تساوخرد
 .دتکبم کم یکدنا هباشون

 : میوگ ی مواب

 , دیاهدرک ربیغت یلبخ -
 و دهدیم ناکت ار شاهناش

 : دهیم باوج

 روطیسم مه اش -
 هفأيتو لکشژونه سب -

 هدنام نأت رطاخرد نم نبشیپ

 ٩ تست روطنبا

 موبر اه بوق هل
 یلاس درخ رتخد مروآ يم دایی
 و تفرگیعاریم تسد هک ار

 وتولخ یاهاجب شدوخ ءارمه

 ۱ دیشکیم ادصورسیب
 رد یماوچ رب زبت نمو

 ره زا هک دوشیم مسچم مرظن
 میصتت نتفرگ تبچ یتیعقوم
 ! درکیم«هدافتسا

 یکی دینا وتیمایآ الت

 یارب نونک ااد اهمیست نآ زا
 ؛ دیوگزاب نم
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 دنامبتسا یوق یبورشم نوچ
 رابرت نآ هک یناماش نامه
 سک رههک یاهباش ون . میدروخ

 اقا رسودنکیم نشود ًادوفار

 ؛دشابن نینوب ضعب ۰ ددوا یم
 یججوتبلاجمدآ مه لپ سن رب
 کد و»تیصاخ.نینوب هچ. تسا
 و هدنژوس هکنآ اب . دداد ار

 و كرد یلو تسا هزمدب

 ادم یمیام ودره !ریز اد
 . نیا هک یرنا نکیل ؛ تاعیام
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 تّصهن

 تسا « ملیف لا وسک افو باذک اه ۲
 ارنآ هیناوتيم زن نا رهت رو هک

 یسیلگنا ۶ نا ريا هناخاک زا

 باک رگیو . دییاد تساوخرو

 تساتورلواب رتا < رتنام رک دملقو

 هک اسن ۲ ات ؛ نآ پاچ نیرغآ هک

 دیده اب ۱۹۵۲ رد .یینآهم ام

 نینچه تسا «دش رشتنه رظق

 د نیا تفرشیب زا یاهمالخ

 ملبفد باتک یط سیلگنا یاینیس

 تسا جرهنم لوئاس رچار رتا

 هراینبادو نوسرب رک یساسا تهژاقم

 دد یدراصه تیسدوف طسوت زغ

 دد نوسربرک»> هبموسوم ییانک

 هدش یروآ ممچ «رتتاموک د ملیق

 تسا

 ژل امنیسدنتسم راث ۲ یدتب هتبط
 هوج وداجبا هب هراشا هلاب رد

 هدافتسا فلتخم دراوم یم زپاس

 روطب میدرک رتناموک د یاهملیف زا

 هب طوب رم یاهملیف تفک هاب یلک
 دن اون یم + دم اقع و قب اقح "تاعالطا

 هک دشاب فلتخس اونا یاداد

 اهنآ زا هدافتسا دداومب یکتس

 یاهسلیف اهنیا )ا یک . دداد
 یط نم هک تسا یلع تاسجت

 ءرامش) نا رپادیما هلجمرد یا هلاقم

 ماءداد حیضوت اهن ۲ هداب دد (۴۸

 یارسب هک تسا یلایلبق رگید
 كب و هدش هتخاس یموص هدافتسا

 اب هفالع دروم ناضتا اپ هتداح

 و دن نای اد مدرم یداعجنک

 رشاموکد »و تكپ اف رص هکنیآ ای

 4 یرگید هتسد . تسا 4 یفبح

 یاهملبف درک رک ذ اجنیارد ناوتبم

 .لاثم ناونب هک ت سا«یشزوم]>
 یناعوضوم اب و یکیناکم لمع4ی
 هتلتف» مرلع اب یسفارقچ هداب رد
 یارپ ملی "نیا . دداد دوخذج
 و یردادم رد یفامیلسمت دساقم

 .دود زاکب دناوشم ابهاکشزرم۲

 رد ربت یسهک ۲ یاهملبق نینچه
 دصن هک دن وشیم هتخاس ناهجرساروح
 تسا یت راجت یاهایاک شور اهن 7 لا
 :رتناموک دیاهملین مپمع اونا گی
 رطاخب هک تسا یناغیلبت یاهعطق
 نداد ناکن ایرننالع نیرک دادم
 ات دود یم داکب میم ثاحاسا
 نب اطم هک دن داداو یلبب اداهنآ

 ناکدیزاسلاح رهیایدتلودتساو
 ردن اموک دیموت هرخالاپدتسا ملطق

 نو هک او

 زا هنش

 و

 یسدرب
 )ب ۶ < زمالپ وو

 شما دو تنگ لی ریاو شردا رپ

 اتفوم اد وا هک كربس هل وت وک نژ

 دی امتیم یکدت زب .دنمشالع و زا ودیما

 كب اب هلوسا دباشخ یدابز هدع

 ال ۲ ملیف نیا
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 ب ورا . نا

 هاگ ره نا

 نودب تشاذگ املیس لخاد

 هاست هشالع

 ؟شب رتف تنیلو

 ید و دن ص ۴# ک رظنف

 درد وخ یاب

 اد مطف نابابات كح
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 یاشاش دوخناتسود نافئاب

 دو رب نآ

 سنیدف را زا را بوجخ یلیعخ»
 هنیفد ۸۱ - ۱4۵۷ لیروآ

 ی رک تالعا ۰

 یرک زی وا

 (ینانی)تیانجتوهش
 یتستدآ دنپان وب

 سی رتک |كب ون اتسا ۱ داب داب

 هدیه مث نیا تسخت لر.دنمرنه
 نولکات هک ینداپم اب و داد

 دوخ زا ,یلانج یاهماین رد تاعفدب
 دوشیمتماب اجتپادد ۰ هداد ناشن

 رنا كي < تیانجتوپشد ملیفهک
 دیامت هولج یناخابت و جیم

 دن راع ملیف ناکشیپ رثه رباس

 ؛ روب دن ومبر ,ندیهکنبل رسا زا
 +« .دتلاوسادرک » یرک ابیجریو

 هدومنا ددوخشالئ ملی نادرگ راک

 ددادرب رد یرنه شزرا وا راک و

 ات هناتخبدب .ملیف ویدانس یهتنم
 ریغ هجیتن ددو یدارگن یاهژاد:ا

 دشابم هچون لپ اق
 كي ون اتسا اراپ راب ملیف نپ ادد

 یف رتیارب هک تسایبلطهاچ نززکب

 جیهذا (ندیه كنيل رنسا) شرهوش
 دن ومپ د)سیلپ سید لثقا ینح زبچ

 ار وا ماقم شرهوش هکنیاات (دوب
 هشانیل رتساتسین رادگ ورف دنک لاقشا

 "دمان یم(قباقح هفالخ میظنتدارنآ

 تسد رد يچاشامت یملیف نیتچدد
 و هناورم هفایق اپ لومعم قیاطم ٩ زا یبهم لمارعو تسا رپسا دنفرنه
 بل اجا رووخشقن دوخدرسن وخهرسچ 3 "ز رطو وا نویسان اذرپ زرط لیبف
 ۰ دیدیم ماجبا اریگد : دنیب یم وا هکبوجنب هژوس رپسلن

 هدنزاس تساوخ هب ات یلاهملیف
 ایو ,لل ونکلتن |, هنارعاش دننا وتیم

 یزیگنا هعردب د یلهافل رب یفتبم
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 تا

 رم

 نیا ذا شب هجلآ یلو مدناسر

 دو نیا دادعت دو درد نیباههب رض

 هتحصنبا داددوتسد ناد رگ راک هک

 ؛دن زاس حداخ ملیف ءا ار

 نام روف نیمیرگید هلححرد

 «كنس ن.تاوارشلر هک ملیف تبخ

 دسج یسشنیان یم درکیم یذاب

 دنلب نیم ز۱۱د < دوباک حاد

 هنادیماات یتسیاب یم زن نمو دنک

 وم ربگب شوغآ رد اروا رکیب نانچمه

 سنج دب رم نیا هتن

 دنک ادج 4حادوزا ۱ رماث دشوک یم

 نيمز یور «جار»و هسچا

 نسس رد

 یتدم

 موش هدیشک

 یدادریملیف عورشزالبق نم

 لیم هک مثلک «كنس» بانچ نياهب

 تیقاو اب ماوت یلیخ هنعص مداد

 نمب تبش دیابت وا و دوش ارجا

 دشاب هتشاد یاهظحالم هن وکچبه
 ...دنک یراددوخ تف وشخذا ربازاو

 ارم تردق و توق درمنیا !رهاظ

 اریذ تشادنپ دوب هچن ۲ ژا رنیک

 هب_نمو دش عورشهنحم یتفوهک
 اد وا نانچ مدیپچ «جارودچ
 مامن هک متف رک شوقآ رد مکحم

 تسناوتن < كس » رتسم تاب رض
 هرخالاب و دنک ادچ یو زا ارم
 هب یتشم نانچو دشناطوا تفاط
 تشپ ذا تمشب هک تخاون نم هنیس

 هفیظو و یدج هاگآ راک كي ندبه
 , نادجو . نولاق هک سا یسانش
 وا بلقوحور هرغرزاب وآتاساسحا

 تهجنپ ازاو دهدپم عامشلاتحت اد

 اب دوخ سیل دلئاق ندرگ ادیپیا رب
 دب امنیمشالن مامت یراکنشب و تبدچ

 دباپم اد غلت تفیقح هکیماگنهو
 6 اددوخ زب زع رسمه دوشبم روبجم

 دپ امن میلست تل ادعلاگنچب

 دعب :مدششوهدم و مدأتفا نیمذ رب
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 مدیر متمآ شوپهپ هل مه

 راجب| مرستشب دد قمه
 تسب راچنآ زا تسش

 راک
 نرخ

 اهارچام نا
 گرو یزاسدب سم
 , زا ,دشاب هدش مهام
 و زر ورد را ۳ ۹

 له دباش تسا ی زپم | هرطظامب

 نره زا هک هاب نآ رمانیا
 و اپرما رو هک ررطن آ لدب سم
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 وچوک هکمهردت ره هنحمكي هک
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 "ءزج كيرد وحن نیاب داراک و دسر
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 تبئپا _مدیهد ماچنا اسخش

 اب ائدنتست ددافام نازاسملیف
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 اساچ ؛ دنهاکب ناکشیب رثه یارب
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 یتیمد نینچ امقاو هکیتروص رد یلو تسا دوطایمه یلب و
 عقومنآ دد .تسا توافتمیلکب مضو دلاح . دوبهدش زوریمآ فرط و

 پیلبنیاق ] وت هلاع یلو مدوب لاوما دكالمابحاصو یلخا متاخ نم
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 مت زیم سدح نم . دنام یقاب هدشن ءاضما روطنامه یلو درک میظنت
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 هاگنآ .درب هدش لوحم نم هدهمب كالما «رادا زین لقاد تأح
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 ۸ ریو تلک یدولآ بضغ نحلاب هاگنآ ودرک زاب ارت[ تفررد فرطپ

 «رادکب دوخلاحب ارم و وربنوریب اجنیاّژا شاب دوژ نک

 رج نیا مهدیم لوق - مهاوخیم تدذمم , مقساتم دایبو
 «منکیم تحارات و یتابصع ارت هک دشان راب
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 . نورب یورب منکیم شهاوخ الاح مرب یی مدادن یلیم چیه»
 «یداذگب هدوسآ ارمو

 ی ادخ نما هکنیا نودب .مدمآ نوری قاطا ذا هاگنآ

 ارطضایو هبوروقالخا رییفتژا رگید راب . دسوب ارماپ و دنکب
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 19 ایدافد یالکو زا یکی رتندب تسارکب اجنآ ردو مداتفا هاد

 ادم متساوخ وا ذاا ینامدقم یاهتحص زاسپ. متفد «نیوتدرفلی دو

 .ددخیوروم تارهاوجو لاوماو كالم)مامت نآ تچوبب هک دنکمیظنت
 ۲ ۱3۹/ مفس لایهتوتسی کی لور شب لیدوآءام لدا ذود اد

 اداپ هثبلا . مشخب لشارب متشاد اددوخ هیئزا رد فرصت نح

 در دنس رد مدرک تقناوم یواعد لیک و
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 یوب نابتشا او مدیدنخیم و مدناوخیم ژاوآ . میمت 1
 كي مدیوبجعت لامگ اب مدیسد لرثم یگبدرنپ یتقو ۲  ۴ 2 »+ بسا يور

 سکچیهراظت تساهد رک فقوت یدو دو ددیولجد ول[ یا ال رم لزنم
 هقبلردنچ .تشاهن _دداو هذات رفاسم ذا یعالطا رٍ و کل
 یلاریذپ قاطا نورد زا اد لشادهدنخ یادص مدش لرنم هر ب 1 زا شوم :متشادر و"
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 م)هفابقرد مدومنیم ساسحا ماد دداد هچن [مدرک يمس هکنپااب
 یفرمم متنارم ماجنارزا سپ اریذ مدشن قفوم ارهاظ مرایب ۳

 0 ؛ اد هیشوگ لو و دزاس دوخ هچوئم اد یدلانید هات یاهتبحص اب ات دید
 دناوخب ماهفایقدد ارم رطاخ داچرنا دانآ یددرادگر

 یلیخیلشا مناغب اجنیا یاوهو بآ هکنبا لثم» تگ یدلانپر
 تسی | مقوم زا رتهب یلیخناشیایسجو یحود مضواربذ .تساهنخاس

 <.دندوب سن ارولفرد هک
 هیحات نیسهپ الصا لشا دن یوص رتخدو متفگ وا تبحصدیاترو

 امتاو هکیلاچب ؛دوخیدادجا ءابآ نیمزرسب وا تقیقحدد .درادنلیت
 < تسا هتشگ زاب تسوا لزلم

 پیلبت یتساد و تفگ دیود امتبحص نایم لشاد عقوشنیالدد
 یئابنفار نم زا و دنک تماقا یا هن اخرفاسمكي دد ددادلایغیدل انبر

 قاطا ناوتیم لزثم نیادد اثطم ,تسیلاجیب رکفنّز اما . تساودنیم
 4۱ تسین روطنیا. تشاذگ یورابتخارد یبسانم

 یورظن اب متشنا وتیمنیل و مدش تحادان دایتخایب نانخسنیاذا
 قاطا مهدی روتسد نونکا مه « هتبلا د متفگ تمجنیاذا . منک تنلاخم

 دنتسرفب سیمها هکسلاک دننک رضاحیدل ای دیاق آتماقا یارب یسانم ۱
 «. دن دادنمزال ادنآ رکیدهکنوچ

 ولاح .مدمآ اجنیا ات رتکا زا نمهکسلاک نیا اب » تفک یدلانیر
 یکی .ندنلب تشک اب یارب و ملکیم شصخ رمو مزادرییم ارشا هیارک
 < منکیم هبارکرگبد

 دنچ دیاب دلوا دیشاب هتشادن .یاهلجع نتفریارب» تنگلشار
 یلیخ هتشذگن آژا . مهدب ناشن امشب اداج همهات دبن اسب اجنیا ی)ود
 «مین زب مهاب دیاب هک میداد ابنرح

 یدلانیدتماقایارب نامخاس یبرغ ملضرو یفاطا دعب ینعام
 یدوخ واپنقاطا زیم مدید ,مدمآ نیئاپ هقبطب یتفد .دشدادبینآ
 نآ یود ارمرقفورظ هیلکزابو دناهتسارآ یلاع داپسب یوحتب ۳
 دن هدادروتسو مناخ هک فک نم لاونس خساپ رد بیک یس 9
 .دوشن یهاتوک یلا ریدپ ه وکچیهزا

 مدق غاب رو یبکات مدمآ نوریب قاطاذا» مدرک نشود 2
 رد نونکا لشاد و نم دیس ریبن رس هدناوخان نامهم نیا و 4

 وکتفگ و تبحصب مه اب زوررد لثم و میدو هتش كل ری 7
 هتفذگ بش زا یماپات و ميدروچيم ارناسساش اجنابه 3 ۲
 . دهی سیم یضووانت گی

 یدلانیرولهار.میتفد یناریذپ قاطاب رگیدراب ۲4
 ۱ هک درتین ت رگیدکیاپ ابترم 1

 منک یراددوخ یراوگ ان لمملاسکتع زورب ان منیشوکپم و مد زکیم یاهدامل !قوف یتحادان هچ یاسجا دوخ وم هگتسبب .نتفکب ملال - درگیم لقت بالو بآاباد هتختگ تا رطاخ یرگیدیاریاکیره تسب نادیاچ یهلرتهددد بب راد قلم یرگید طبخم هسپ ودنآ هک دیس رییروطتب ۱ نم رظتب ناظما نآدج
 هدرگ نس ورلشاد دمی تهاسی

 یلاطم هزاب رد دیاپ یدلانیدو نم
 «مهاوهپ«تدفعم .پیلف» تفگ

 یرادفموا ًاننضمینک نبحص یداپ]
 علم امتهجنب زا وغاب دانساو همات
 .«یوه نعلع ابپرگید هد دنچات یلیام مهون ایآ . میدرپم الاب

 زی دادق»مه مدوخ !ربز . منکین رکن 6 » متفگ شیاوچ دد
 تب بش . مهد ماجنا مرتفددد دپ اب هک مداد

 تاسف [زب , متفد غاپ و مدمآ ندرب نان آرت زا نآ دا سپ
 1 هباهنآ .تشیزازون هکمد هقبط یاه«رجتب ,راظنن بش هدژاب تفاس
 8 یشوماخ تن رب قاطا غارچ هک هاگنآ مدع لوفشم تفاتیم جداخ

 منک هاضمایم هک تسا هددوآ د

 نابابنیرون یداانبر قاطادد نآزاسب و لشاد باوخ قاطاروو دش
 .متادمدوخ ناطاب د متشکز اب لخادبد دیدرکهدوسآ ملایخ یکدنادش
 یتالجام نی دخ وراوو دزرد لشاد هک مدوب هدنکناد مسایل زونه
 . یدلانی واب ماه اتس هد ریف وتادخ راتف ررطاخب | رمید دیدرگل دب ودد
 5 هقباس یدلانپدو یونس هکت فگم رطاخ یگدوسآ یارب و درک شن ذرس
 ۱ ۰ تویموا)!مهن . دوش نمرطاع یتحارانبجوم هلاسدنچ تحود نیا ی اب یو هزادناژا شیب تیسبص هیاببو تسادارقرب هلاس دنچ یتسود
 ۱ دام دهاون ام دزنزوو همزا شی یملانید میییف یتفدو متساوخ
 دش هدوصآ ملایخ

 ۲ هام یم لزنمود مامت هتفهکب ینمیزود هسذآ شیب یو یلد
 ۱۰ " توف زا اهنت ه یو یسدد هابدوم رهاظراتن رز رط تدم نیادد»
 وا هکمیع هجوتم شیپذآ شیب هکلب تساکت یوب تبسننم یدازیو
 " لشاد ابارمو دنکم کار شرخرتدوز هچره مداد شوخد دب ایم مدب وا
  .يتاد قاههموسواب دهاوخبم یو هکد یسریم مرظتب . دداذگب اهنت
 اب و هبان رظتت رح ناتسلگنارد تماقاژا دنک راداو ادلشاد دوخ
 4 .ووب هتخورفن زونه اد -یتارولف یالیوز موذوم نیبهرطاغب ودرکذاب یئارولف هپ رکید

 .تومجلعا دو ميديصت ردب زا « یهلاتید تماقازور نیرخآ د»
 اومیدیممن ردب . دنوش اتعآ یواب ینامهم سلجم كيردات وروآ لسب
 :وورگ اب ینارولفپ ران ود لشاد درادرارصا یدلانید هکد بش
 .نعم ادوا لشاد یلو ورک دییأت ادوا رظن و دش لاحشوخ
 اینینامیارم لیدوآ لواات لفادلو درادن یلایخ نانچ ال هک
 . درک د هاوخت حرط یاهزان هشقن

 "ورضاوراژ] بوم هک هدناوخان نامهم نيا . یهلانبدو درک :تزامعود یولج یتسی هکسلاک هک سو یژود ماجنارس
 برکف نم . دوبدوژ حبص . دید رک راوس نآ دددوب هدشنم
 :ونایهرد یلوتسا هدرک یظناحادخ هتشذگب ش یواب
 ]فا سو دمآ ن اپ دوب هدیشوپ ینابتاب سابل هک
 "ارم سی , داتفا هارپ هکسلاک و درک ی ظفاحادخ



 دیامنیم یلاع یاهملیفنادنمقالاع میدقت اررگبددل ر زب راک داش

 یگت دمامت-ینامرهف و ین - ءهداعلاقوف رثا ۱11۸ ۸۸: 1 اهلک و ال

 باب لگ» فو ره ناتساد زا ساتقا

 ۳ تر ۱ :
 وهرادیهاوخ قی دعتنآ ندیدزادمب ابلسمو دوبدهاوت یفاکدوش غیلبآ ریظنیب ملفنبا فارطا رد مدنچ ره
۳ 
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 یر اهم بم هوکش ار یایشا - نلایدر ام اهشم للحم ۷ ناب
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 )1 ۹ هناد رمنا وج

 نیسحترب ور را وملراک هورسناژ دلا ردشاب ۱ « سادلّوژ» یلاکیرمآ روهشم نادرگ راک راکهاش

 لئو یلاگ ام یسرادنیناژ

 و و سام هضم ۳
 ی و و و بوم بوت یو ین یورو یی و و وب 7

 هدر
 تب تب



 رم 8و . ۵ می تب ۵ ۰

 وواکر اپ س راک اس نرم
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